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Výrobky společnosti SENZOR 
Vám poskytnou následující výhody:
 
Úspora vody
Nasazení těchto zařízení zajišťuje spotřebu jen nutného, ale 
přitom dostatečného množství vody. Tím je možné dosáhnout 
úspory 40 - 80%. Při šetření teplou vodou jde i o značné ener-
getické úspory. Zařízení dodávané s regulátory průtoku umož-
ňují průtok jen nastaveného množ ství vody, nezávisle na tlaku 
v rozvodu. Průběh průtoku vody regulátorem je znázorněn na 
následujícím obrázku:

Vážení zákazníci,

obracíme se na Vás s nabídkou moderních automatických 
zařízení na ovládání vody. Tato zařízení, vyvinutá a vyráběná 
ve firmě SENZOR spojují progresivní a ekonomický optoe-
lektronický princip činnosti s elegancí a komfortem. Nabízí 
uživatelům mnohé výhody. Výrobky se neustále vyvíjejí 
a přispůsobují novým trendům a požádavkům uživatelů.

Snímačovou technikou se firma SENZOR intenzivně zabývá 
už od roku 1982 a díky širokém zájmu veřejnosti se stala 
výroba automatických zařízení na ovládání vody nosným 
programem, který se neustále vyvíjí a doplňuje o další vý-
robky. Díky důrazné snaze firmy SENZOR o udržení vysoké 
kvality a přístupných cenových relací se tyto výrobky uplat-
ňují ve stále širších oblastech použití. Současný výrobní 
program poskytuje možnost řešení prakticky jakéhokoliv 
zadání v oblastech kterými jsou například:

• lázně, hotely
• plovárny, koupaliště, sportovní zařízení
• oblast cestovního ruchu (kempingy, ubytovací zařízení)
• zdravotnictví, sociální ůstavy
• potravinářský průmysl
• veřejné sociální zařízení

Z užitkových vlastností, kladli vývojoví pracovníci firmy 
SENZOR největší důraz na úsporu vody. Samozřejmě, v jed-
notlivých aplikacích sou významná i jiná hlediska, které 
tyto zařízení splňují a které mohou rozhodovat při výběru 
zařízení.

barReg. 10 l/min.

 l/min.

Hygiena prostředí
Díly těchto zařízení mají hladký lesklý chromovaný povrch ne-
bo jsou vyrobené z nerezavějící oceli se zaoblením bez ostrých 
výčnělků. Krycí štíty jsou bez upevňovacích šroubů a jiných po-
vrchových nerovností, takže jejich čištění je velmi jednoduché. 
Přístroje pracují bez nutnosti dotyku rukou. Splachovače piso-
árů, zajištění hygieny z důvodu prostředí, splachují automatic-
ky nastavený čas po posledním použití. Splachovače toaletních 
mís jsou opatřené ručním ovládáním umožňujícím dodatečné 
spláchnutí při úklidu. Sprchovací zařízení a umývadlové baterie 
umožňují hygienické propláchnutí v různych automatických 
režimech proti legionelám, resp. termické dezinfekci.



Automatický princip činnosti
nabízí uživateli vysoký komfort. Spouštění vody řídí mi kro-

procesor, který na základě informace z optoelektronického 
snímače, podle zadaného programu, otevírá nebo zavírá elek-
tromagnetický ventil, zabu dovaný do rozvodu vody. Dálkovým 
ovladačem je možné měnit a nastavovat parametry. Dosah 
umyvadlových baterií se nastavuje automaticky. 

Bezpečnost provozu
je daná konstrukcí, nízkým napájecím napětím (12 V, 6 V), 

necitlivostí na jiné světelné zdroje, ochranou funkcí termosta-
tického ventilu proti opaření, resp. programem mikroproceso-
ru, který poskytuje ochranu proti trvalému otevření ventilu při 
neustálém zastínění snímače.

Ochrana proti násilnému poškození
Dokonalá ochrana vůči násilnému poškození neexistuje. 

Konstrukce zařízení se snaží tyto možnosti snižovat. Jde pře-
devším o hladký masivní krycí šít, těsně doléhající na povrch 
stěny, skryté uchycení a elektronika ukrytá ve vý tocích umy-
vadlových zařízení.

Montáž, údržba
Armatury jsou opatřené na vstupní a výstupní straně závitovou 

přípojkou. Součástí dodávky je kulový uzavírací ventil před vstu-
pem elektromagnetického ventilu. Armaturní části, určené pro 
montáž do stěny se montují do plastových instalačních krabic. 
Dodatečný přístup ke všem částem při údržbě a případných 
opravách je velmi dobrý. Výměna baterií u 6V verzí je ulehčena 
pouzdrem baterie spojeným konektorem k zařizení. Výrobky 
jsou určené i na instalaci do lehkých montovaných stěnových 
systémů.

Dlouhá životnost
je zabezpečená výběrem kvalitních komponentů a krytín 

volenému vzhledem k vlhkému prostředí ve kterém zařízení 
pracují. Elektromagnetický ventil je na vstupní straně chráněný 
snadno přístupným jemným filtrem. Samotný ventil má dlou-
hou životnost díky tlumenému chodu, jeho činnost nezpůso-
buje škodlivé rázy v potrubí. Rázy vzniklé při otevírání a zavírání 
ventilů dle grafu.

Vážení zákazníci, 
naši odborní pracovníci jsou připraveni 

poskytnout Vám všechny potřebné infor-
mace, spolupracovat při návrzích Vašich 
aplikací, najít pro Vás technicky i finančně 
nejvýhodnější řešení.
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automatické splachování pisoárů

optoelektronické
– podomítkové

– předstěnové

– skupinové

vodivostní
– pro zabudování 

do pisoárů
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• automatický výběr splachování
• možnost napájení z lithiové baterie nebo ze síťového zdroje

Popis činnosti
Zařízení optoelektronický snímá osoby před zařízením. Na kolem 
jdoucí osoby nereaguje. Podle nastavení a pozice uživatele se rozho-
duje o provedení spláchnutí (předsplach, hlavní splachnutí, dosplach, 
hygienický spláchnutí, čistící splachnutí). Je možnost výběru barvy 
světelné signalizace. Světelná přivítací funkce je nastavitelná.

Základní údaje
– napájení: ze zdroje 230V, AC (6V, DC) nebo z baterie 
 6V, Li-CRP2 v pouzdře PB1 
 (zvláštní příslušenství). 
 U bateriové verze jsou některé světelné
 funkce omezené.
– dosah: cca 50 cm (nastavitelný)
– možnost předsplachu i dosplachu
– čelní panel - bílý, odolný plast s černým průzorem pro snímání  

a světelnou signalizaci. Rozměry: 125 x 145 x 8 mm. 
Na požádání a za příplatek jsou možné i jiné barevné a materiálové 
verze.

– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslu-
šenství), vybrané funkce - výběr síť (baterie, viditelnost signalizační 
LED, doba spláchnutí, dynamický režim, barvy, default, stop - i 
ručně)

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - doba provozu, počet jednotlivých 

splachnutí atd.
– možnost nulování počítadel
– možnost předsplachu i dosplachu
– možnost hygienického oplachu podle nastavení po posledním 

použití
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplachu
– externí vstup pro hygienický proplach
– možnost čistícího spláchnutí
– dlouhý STOP pro účinnost čisticích a dezinfekčních prostředků
– nastavení dosahu přivítání

automatický pisoárový splachovač

APIS 7

APIS 7 obj. č. SE.01.32.41–000
Ovládací část bezdotykového pisoárového splachovače s bílým plas-
tovým krytem SANIT INEO BRIGHT, s optoelektronikou. Určeno pro 
napájení ze síťového zdroje nebo baterie (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– montážní sada APIS 6M-2 obj.č. SE.10. 06. 04 –025
– baterie 6 V Li, CR–P2  obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj.č. SE.06 .21 .52 –000

APIS-7



Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.|6

Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• nerezové antivandalní provedení
• menší rozměry, snadná údržba
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti
Zařízení optoelektronicky registruje osoby stojící před pisoárem ne-
přetržitě déle než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po od chodu 
osoby. Na procházející osoby nereaguje. Množství vody je nastavi-
telné délkou času sepnutí ventilu. Každých 12 hodin od posledního 
splachování samočinně  splachuje. Nastavitelné od 1 do 108 hodín.

Základní údaje
– dosah: min. 50 cm 
 nastavitelný dálkovým
 ovladačem DO–5.1
– doba splachování: cca 4 sec., nastavitelná s DO–5.1 
 (4–15 sec.)
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 ZAS230A/6DSC – max.1ks 
 ZAS230A/6DS.30C – max.5 ks 
– životnost baterie: pri 4000 sepnutích za měsíc 
 – cca 2 roky
– tlak vody: 0,05– 1,0 MPa 
 (ideální 0,3–0,4 MPa)
– indikace – LED
– nastavení parametrů s DO–5.1

Zvláštnosti
– boční přívod vody
– skryté uchycení čelního krytu  
– filtr nečistot, válcový uzavírací ventil
– zvlášť malé rozměry čelního nerezového krytu  

bez ostrých hran
– polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce  

s upevňovacími šrouby

Rozměry
– kryt elektroniky: 150 x 120 x 16 mm (v x š x h)
– montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm 
– instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
– připojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnejším závitem

automatický pisoárový splachovač
APIS 6.1 EXT
APIS 6 M2

APIS 6.1 EXT obj. č. SE. 10.06.36–000
Podomítkové provedení, elektronika s upevňovacím rámem, ukonče-
na konektorem pro připojení externího zdroje 6 V DC, čelním nere-
zovým krytem, elektromagnetickým ventilem, upevňovacími šrouby, 
filtrem nečistot. Bez montážní krabice APIS 6 M2.

APIS 6 M2 obj. č. SE. 10.06.04–025
Montážní sada pro výrobky APIS 6, s přívodem vody z boku, vhodná pro 
instalace do předstěnových konstrukcí i pro zazdění. S montážní krabicí, 
vstupním a výstupním šroubením, valcovým ventilem, filtrem, vymezova-
cím krytem pro obkladačské práce, se zátkou sedla ventilu pro instalaci a 
proplach, držákem zdroje, otvorem pro napájení z externího zdroje.

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS230A/6DSC obj. č. SE.06 .21 .30 –000

   (pro jednotlivé napájení, umístnený v APIS 6 M)

– napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
   (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– APIS 6–5 M obj. č. SE.10 .06 .04 –021

   (montážní sada s přívodem vody z vrchu)
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Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• skleněný čelní kryt
• menší rozměry, snadná údržba
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti
Zařízení optoelektronicky registruje osoby stojící před pisoárem ne-
přetržitě déle než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po od chodu 
osoby. Na procházející osoby nereaguje. Množství vody je nastavitel-
né délkou času sepnutí ventilu. Hygienicky proplach 0 až 108 hod., na-
stavitelný dálkovým ovladačem DO–5.1. Základní nastavení 108 hod.

Základní údaje
– dosah: min. 50 cm 
 nastavitelný dálkovým
 ovladačem DO–5.1
– doba splachování: cca 4 sec., nastavitelná s DO–5.1 
 (4–15 sec.)
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 ZAS230A/6DSC max. 1 ks, 
 ZAS230A/6DS.30C max. 5 ks
– životnost baterie: pri 4000 sepnutích za měsíc 
 cca 2 roky
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa 
 (ideální 0,3–0,4 MPa)
– indikace – LED
– nastavení parametrů s DO–5.1

Zvláštnosti
– boční přívod vody
– skryté uchycení čelního krytu  
– filtr nečistot, válcový uzavírací ventil
– zvlášť malé rozměry čelního skleněného krytu,  

v nerezovém rámečku
– polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce  

s upevňovacími šrouby

Rozměry
– kryt elektroniky: 130 x 105 mm (v x š)
– montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm 
– instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
– připojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnějším závitem

automatický pisoárový splachovač

APIS 6 SQG

APIS 6 SQG obj. č. SE.01.32.04–020
Podomítkové provedení, elektronika s upevňovacím rámem, ukonče-
na konektorem pro připojení externího zdroje 6 V DC, nebo pouzdrem 
baterie PB–1, čelním skleněným krytem, elek tro magnetickým venti-
lem, upevňovacími šrouby, filtrem nečistot. Napájení z externího zdroje 
6 V DC nebo batérii 6 V Li.

APIS 6 M2 obj. č. SE.10.06.04–025
Montážní sada pro APIS 6, s přívodem vody z boku, vhodná pro instalace 
do předstěnových konstrukcí i pro zazdění. S montážní krabicí, vstupním 
a výstupním šroubením, válcovým ventilem, filtrem, vymezovacím kry-
tem pro obkla dač ské práce, se zátkou sedla ventilu pro instalaci a pro-
plach, držá kem zdroje, otvorem pro napájení z externího zdroje.

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS230A/6DSC obj. č. SE.06 .21 .30 –000

 (pro jednotlivé napájení)

– napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000
 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– baterie 6 V Li, CR–P2  obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– APIS 6–5 M obj. č. SE.10 .06 .04 –021

 (montážní sada s přívodem vody z vrchu)
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Charakteristika
• úspora vody 
• vzhledové varianty krytů 

Popis činnosti
Zařízení se zapíná stlačením tlačítka na čelním krytu. Délka splacho-
vání je nastavitelná regulačním šroubem.

Základní údaje
– doba splachování: cca 6 sec.,
 nastavitelné od 3 do 20 sec.
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
 (ideální 0,3–0,4 MPa)

Zvláštnosti
– boční přívod vody
– skryté uchycení čelního krytu
– zvlášť malé rozměry čelního krytu  bez ostrých hran 
– mechanicky odolný plastový kryt ve třech variantách
– polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce  

s upevňovacími šrouby
– snadná výměna za optoelektronickou verzi (cca 5 min)

Rozměry
– kryt: 162 x 125 x 11 mm (v x š x h)
– montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm
– instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
– připojovací  rozměry: G1/2" s mosazným vnějším závitem

tlačítkový pisoárový splachovač
APIS 6TL W, APIS 6TL Cr,
APIS 6TL CrM, APIS 6 TLN

APIS 6TLW obj. č. SE.10.06.04–030
Podomítkové provedení, čelní kryt bílý s tlačítkem, kartušo vý pneu matický 
ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. Bez montážní 
krabice APIS 6–M2.

APIS 6TL Cr obj. č. SE.10.06.04–040
Podomítkové provedení, čelní kryt chromovaný lesklý s tlačítkem, kar-
tušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž 
krytu. Bez montážní krabice APIS 6–M2.

APIS 6TL CrM obj. č. SE.10.06.04–050
Podomítkové provedení, čelní kryt chromovaný matný s tlačítkem, 
kartušový pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na de-
montáž krytu. Bez montážní krabice APIS 6–M2.

APIS 6 TLN obj. č. SE.10.06.04–070
Podomítkové provedení, čelní kryt nerezový s tlačítkem, kar tu šový 
pneumatický ventil, filtr, držák čelního krytu a klíč na demontáž krytu. 
Bez montážní krabice APIS 6–M2.

APIS 6 M2 obj. č. SE.10.06.04–025
Montážní sada pro výrobky APIS 6, vhodná pro instalace do před-
stěnových konstrukcí i pro zazdění. S montážní krabicí, vstupním 
a výstupním šroubením, zátkou ventilu pro hru bou instalaci, kulovým 
ventilem, vymezovacím krytem pro obkladačské práce.

Zvláštní příslušenství
– APIS 6–5 M obj. č. SE.10 .06 .04 –021

(montážní sada s přívodem vody z vrchu)
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Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• nerezové antivandalní provedení

Popis činnosti
Zařízení optoelektronicky registruje osoby stojící před pisoárem 
nepřetržitě déle než 5 sekund. Ke spuštění vody dojde po odchodu 
osoby. Na procházející osoby nereaguje. Množství vody je nastavi-
telné délkou času sepnutí ventilu. Každých 12 hodin od posledního 
splachování samočinně  splachuje.

Základní údaje
– dosah: min. 50 cm 
 nastavitelným s dálkovým ovladačem 
 DO–2.
– doba splachování: 10 sec., nastavitelná 5–15 sec. s DO–2.
– napájení: 12 V~, 8VA, 6 V Li, CR–P2
 (4.1 BGK)
– životnost baterie: při 4000 sepnutích za měsíc – cca
 2 roky
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– indikace připravenosti zařízení – LED
– indikace přítomnosti osoby – LED
– nastavení parametrů s DO–2

Zvláštnosti
– filtr nečistot na vstupu ventilu
– masivní nerezový čelní kryt bez ostrých hran
– skryté uchycení čelního krytu – antivandalní

Rozměry
– kryt elektroniky: 200 x 180 x 10 mm (v x š x h)
– montážní krabice: 180 x 148 x 67 mm
– připojovací rozměry: G1/2"

1 – přívodní vodovodní potrubí
2 – napájení elektroniky
3 – krabice elektroniky s krytem
4 – ventil
5 – výstupní potrubí
6 – snímaná oblast

automatický pisoárový splachovač
APIS 4.1 BGK
APIS 4 GK1

APIS 4GK1 obj. č. SE. 01.30.26–012
Podomítkové provedení, s elmag. ventilem, rámečkem, upevňovacími 
šrouby, nastavitelným šroubením a montážní  krabici. 
Napájení z exter. zdroje 12 V~.

APIS 4.1 BGK 1 obj. č. SE. 01.31.00–000
Podomítkové provedení, s elmag. ventilem, rámečkem, upevňovacími 
šrouby, nastavitelným šroubením a montážní  krabici, pouzdrem bate-
rie PB–1. Napájení 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS 50/12t – 12 V obj. č. SE.06 .21 .21 –000

 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– baterie 6 V Li, CR-P2  obj. č. SE. 06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02 .04 –000
– dálkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000
– napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

 (pro skupinové napájení, max. 3 ks APIS)
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napájení
elektroniky

optoelektronika APIS RA odrazka

blok ventilu

max. 5 m

přívod
vody

Charakteristika
• cenově výhodné řešení
• úspora vody
• hygiena prostředí
• nerezové provedení

Popis činnosti
Zařízení pomocí odrazky snímá přítomnost osob stojících před piso-
áry. Po odchodu osob ze zóny snímání spouští splachování ve všech 
zařazených pisoárech. V případě neustálé přítomnosti osob na čáře 
snímání splachuje vždy po uplynutí 60 sec. Kaž dých 12 hodin od 
posledního splachování samočinně  spla chuje

Základní údaje
– dosah: 5 m
– napájení: 12 V~, max 8 VA
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– doba splachování: 10 s (nastavitelná)
– indikace přítomnosti  – LED
– indikace připravenosti  – LED
– regulace průtoku
– armaturní branka
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–2

Zvláštnosti
– robustní nerezový kryt – antivandal se skrytým uchycením
– montážní poloha odrazky indikovaná LED
– ventilní část krytá armaturní brankou

Rozměry
– přípojka bloku ventilu: G1"
– kryt: 200 x 180 x 10 mm (v x š x h)
– armaturní branka: 150 x 300 mm
– montážní krabice: 180 x 148 x 67 mm

automatický pisoárový splachovač

APIS RA

APIS RA obj. č. SE.01.30.05–020
Podomítkový skupinový splachovač, kompletní s odrazkou, arma turní 
brankou, blokem ventilu s uzavíracím ventilem, s montážní krabici, 
filtre m a šroubením. Napájení z ext. zdroje 12 V~.

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS 50/12t – 12 V obj. č. SE.06 .21 .21 –000
– dálkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02 .04 –000
– dálkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000 
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Charakteristika
• náhrada tlakových mechanických ventilů
• úspora vody
• chromované provedení
• jednoduchá montáž
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti
Zařízení registruje osoby stojící před pisoárem nepřetržitě déle než 4 
sec. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby. Na procházející osoby 
nereaguje. Periodické propláchnutí nastavi telné od 0 do 108 hod.

Základní údaje
– dosah: min. 60 cm 
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
– životnost baterie: cca 2 roky při 4000 sepnutích/měsíc
– doba splachování: cca 11 sec.
– max. průtok: nastavitelný uzavíracim ventilem
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– signalizace stavu baterie – LED
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1

Zvláštnosti
– filtr nečistot ve vstupním uzavíracím ventilu
– použití pro pisoáry s venkovním přívodem vody shora
– vstupní trubka průměr 18 mm
– omezovač průtoku 20 l/min

Rozměry
– těleso: šířka 45 mm, výška 135 mm
– přípojka: G 1/2"

1 – přívod vody, ve stěně ukončený 
      1/2“ vnítřním  závitem
2 – APIS–P3
3 – snímací zóna
4 – přívodní trubka
5 – ozdobná krytka, těsnící vložka
6 – pisoárová keramika

automatický pisoárový splachovač

APIS P 3.1

APIS P 3.1 obj. č. SE.01.31.08–000
Předstěnový splachovač s uzavíracím ventilem, filtrem nečistot, vý-
stupní trubka do pisoáru průměr 18 mm s gumovou manžetou a 
chromovanou rozetou. Napájení batérii 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2  obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
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APIS 1 VS 9.1 obj. č. SE. 01.30.33–000
Univerzální vodivostní snímač s obostrannou komunikací s DO–5.1 
vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skládá se z elektroniky 
se snímací hlavou, elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrem nečis-
tot, vstupní armatury do keramiky, odsávacího sifonu s elektrodami. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo z baterii 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6V Li CRP2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

(pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21 .30 –000
(pro napájení, max. 1 ks APIS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900

Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• jednoduchá montáž
• dlouhá životnost
• antivandalní provedení
• ochrana před vysušením sifonu
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti
Vodivostní snímač, který reaguje na změnu vodivosti vody v si fo nu. 
Změna vodivosti se indikuje diodou LED. Po poslední zare gistrované 
změně vodivosti systém čeká po dobu cca 14 sek. Potom spíná spla-
chování. Množství splachovací vody je nastavitelné změnou doby 
splachování. Možnost předsplachu, dosplachu a čistícího splachu.
Hygienicky proplach nastavitelný 0 až 108 hod. od posledního spla-
chu.  Provádí se pomocí dálkového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– citlivost: nastavitelná pomocí DO–5.1
– napájení: baterie 6V Li
 ZAS 230A/6DS30C – max. 5 ks
 ZAS 230A/6DSC – max. 1 ks
– životnost baterie: cca 4 roky při 4000 sepnutí za měsíc
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa (optimálně 0,3–0,4 MPa)
– doba splachování: cca 4 sek.
 (nastavitelná pomocí DO–5.1 
 v rozsahu 3–23 s)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1,
   cez snímaci hlavu, bez demontáže keramiky

Zvláštnosti
– vhodné pro většinu druhů keramik s odsávacím sifonem
– signalizace LED i akusticky
– odsávací sifon – spotřeba vody cca. 1 l
– hodící se pro keramiku bez otvoru

příklad nastavení parametrů

odsávací sifon s elektrodami

ventilová část

elektronika

pouzdro baterie PB–1

automatický pisoárový splachovač

APIS 1 VS 9.1
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Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• jednoduchá montáž
• dlouhá životnost
• antivandalní provedení
• ochrana před vysušením sifonu
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Vodivostní snímač, který reaguje na změnu vodivosti vody v si fo nu. 
Změna vodivosti se indikuje diodou LED. Po poslední zare gistrované 
změně vodivosti systém čeká po dobu cca 14 sek. Potom spíná spla-
chování. Množství splachovací vody je nastavitelné změnou doby 
splachování. Možnost předsplachu, dosplachu a čistícího splachu. 
Hygienicky proplach nastavitelný 0 až 108 hod. od posledního spla-
chu.  Provádí se pomocí dálkového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– citlivost: nastavitelná pomocí DO–5.1
– napájení: baterie 6V Li
 ZAS 230A/6DS30C – max. 5 ks
 ZAS 230A/6DSC – max. 1 ks
– životnost baterie: cca 4 roky při 4000 sepnutí za měsíc
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa (optimálně 0,3–0,4 MPa)
– doba splachování: cca 4 sek.
 (nastavitelná pomocí DO–5.1 
 v rozsahu 3–23 s)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1,
– nutná demontáž keramiky při nastavení parametrů

Zvláštnosti
– vhodné pro většinu druhů keramik s odsávacím sifonem
– signalizace LED i akusticky
– odsávací sifon – spotřeba vody cca. 1 l
– hodící se pro keramiku s otvorem

automatický pisoárový splachovač

APIS 1 VS 9.2

příklad montáže

APIS 1 VS 9.2 obj. č. SE. 01.30.33–092
Univerzální vodivostní snímač s obostrannou komunikací s DO–5.1 
vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skládá se z elektroniky 
bez snímaci hlavy, elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrem nečis-
tot, vstupní armatury do keramiky, odsávacího sifonu s elektrodami. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo z baterii 6V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6V Li CRP2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

(pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21 .30 –000
(pro napájení, max. 1 ks APIS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
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Charakteristika
• úspora vody
• vysoká hygiena
• jednoduchá montáž
• dlouhá životnost
• antivandalní provedení
• ochrana před vysušením sifonu

Popis činnosti
Vodivostní snímač, který reaguje na změnu vodivosti vody v sifonu. 
Změna vodivosti se indikuje diodou LED. Po poslední zare gistrované 
změně vodivosti systém čeká pevně nastavenou dobu cca 14 sek. 
Potom spíná splachovaní. Množství splachovací vody je nastavitel-
né změnou doby splachování. Možnost předsplachu, dosplachu a 
čistícího splachu. Hygienicky proplach nastavitelný 0 až 108 hod. od 
posledního splachu.  Provádí se pomocí dálkového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– citlivost: nastavitelná pomocí DO–5.1
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 ZAS 230A/6DS30C – max. 5 ks
 ZAS 230A/6DSC – max. 1 ks
– životnost baterie: cca 2 roky při 4000 sepnutí za měsíc
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa (optimálně 0,3–0,4 MPa)
– doba splachování: cca 10 sek.
 (nastavitelná pomocí DO–5.1 
 v rozsahu 3–23 s)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1
– pri nastaveni parametru nutná demontáž keramiky

Zvláštnosti
– komplet s keramikou
– signalizace LED i akusticky
– odsávací sifon – spotřeba vody cca. 1 l

APIS 1 VS 9–GOLEM
APIS 1 VBS 9–GOLEM
Nástěnný keramický pisoár Golem s elektronikou, sifonem s elektroda-
mi, rohovým a elmag. ventilem, pouzdrem baterie. Napájení z externí-
ho zdroje anebo baterií 6 V Li. Pri bateriové verzi je součástí dodavky 
pouzdro baterie PB–11. 

Varianty s jinou keramikou
APIS 1 VS 9.2–APOLLO
APIS 1 VBS 9.2–APOLLO
APIS 1 VS 9.2–GOLF
APIS 1 VBS 9.2–GOLF
APIS 1 VS 9.2–O.NOVO
APIS 1 VBS 9.2–O.NOVO
APIS 1 VS 9.2–VILA
APIS 1 VBS 9.2–VILA
APIS 1 VS 9.2–CAPRINO – bez poklopu
APIS 1 VBS 9.2–CAPRINO – bez poklopu
APIS 1 VS 9.9.22–LIVO
APIS 1 VBS 9.2–LIVO

Zvláštní příslušenství
– batérie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21 .30 –000
 (pro napájení, max. 1 ks APIS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.07 .21 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110

elektronika

oboustranná lepící páska

automatický pisoárový splachovač
APIS 1 VS 9.2–GOLEM, APIS 1 VS 9.2–GOLF
APIS 1 VS 9.2–APOLLO, APIS 1 VS 9.2–O–NOVO

APIS 1 VS 9–APOLLO APIS 1 VS 9–GOLEM

APIS 1 VS 9–O.NOVOAPIS 1 VS 9–GOLF

odsávací sifon s elektrodami

ventilová část

pouzdro baterie PB–1



automatické výtokové armatury

optoelektronické
– stojánkové

– nástěnné

– předstěnové

– nerezové

– nízkotlakové

– speciální armatury

– termostatické
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WBS 2.2 G1

automatická výtoková armatura

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO-5.1

Popis činnosti
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vypíná 
1-2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Možnost 
vypnutí této funkce. Funkci hygienického proplachování a termické 
dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO 5.1. 
Teplotu vody je možno nastavovat pomocí páčky směšovače na těle-
se baterie, podle varianty.

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 ° C/80 ° C - 10 min. při termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody: 6 l/min

Zvláštnosti
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu připojovacích hadic
– ochrana před vytopením
– snadný přístup při výměně baterie
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelné od 0-108 hod.
– trvání hygienického proplachu je nastavitelné od 3-180 sek.
– přednastavené na 72 hod a 30 sek.
– automatický korektní  hygienický proplach 
– možnost aktivace termické dezinfekce
– možnost dodávky se skrytým směšovaním

WBS 2.1 G.1 ,
WBS 2.2 G.1, WBS 2.2 GX.1 

WBS 2.2 G.1 obj.č. SE.02.61.12–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry nečis-
tot, na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. napájení 
z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li

WBS 2.1 G.1 obj.č. SE. SE.02.61.12–100
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, bez možnosti směšovat vodu, připojovací hadicí 
s filtrem nečistot na studenou vodu. Ukončení RAPP konektorom.
Napájaní z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6V Li

WBS 2.2 GX.1 obj.č. SE.SE.02.61.12–200
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi s fil-
try nečistot, na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. 
Napájaní z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230 / 6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(Pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A / 6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(Pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600 / 2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovladač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovladač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02. 07  -110
– nástavec / prodloužení obj. č. PLU 14274
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automatická výtoková armatura

1 – umyvadlová baterie
2 – pouzdro baterie

WBS 2.1 S.1 EURORA
WBS 2.2 S.1 EURORA, WBS 2.2 SX.1 EURORA

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle.  Vypíná 
1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Možnost 
vypnutí této funkce. Funkci hygienického proplachovaní a termické 
dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO–5.1. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí páčky směšovače na tělese 
baterie, podle varianty. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu přip. hadic
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– možnost ovládání uzávěrky umyvadla
– možnost dodávky se skrytým změšovačem,  

místo páčky směšovače
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelné od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce 

WBS 2.2 S.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry 
nečistot na teplou a studenou vodu.Ukončení RAPP konektorem. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterii 6V Li.

WBS 2.1 S.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–010
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, na studenou nebo předmíchanou vodu s připo-
jovací hadicí a filtrem nečistot. Ukončení RAPP konektorem.Napájení 
z externí-ho zdroje 6 V DC,nebo baterii 6V Li.

WBS 2.2 SX.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–020
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, ze skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi 
s filtry nečistot na teplou a studenou vodu.Ukončení RAPP konekto-
rem. Napájení z externího zdroje 6 V DC,nebo baterii 6V Li.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
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1 – umyvadlová baterie
2 – elektromagnetický ventil
3 – pouzdro baterie

automatická výtoková armatura

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem
• elektronika integrovaná ve výtoku

Popis činnosti
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle a okam-
žitě spouští. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvad la. V případě, 
že se objekt v zóně snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automa-
ticky vypíná vodu. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napá-
jení. Funkci hygienického proplachovaní je možné aktivovat pomocí 
dálkového ovládače DO–2. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 26 cm
– napájení: 12 V~ resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"

Zvláštnosti
– nastavení teploty resp. průtoku na rohových ventilech 
– filtr nečistot  na vstupu připojovacích hadic
– ochrana proti vytopení
– lehký přístup při výměně baterie
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 108 hod. a 5 sek.

WBS 3.1 EURORA, WBS 3.2 EURORA
WBS 3.1B EURORA, WBS 3.2B EURORA

WBS 3.1 EURORA  obj. č. SE.02.52.89–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou  
ve výtoku, elmag. ventilem, připojovací hadicí a filtrem nečistot, na 
studenou nebo předmíchanou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

WBS 3.2 EURORA obj. č. SE.02.52.90–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou  
ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími  hadicemi 
a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 
12 V~.

WBS 3.1B EURORA obj. č. SE.02.52.91–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou  
ve vý toku, elmag. ventilem, pouzdrem baterie PB–1, připojovací hadi-
cí a filtrem nečis tot, na studenou nebo předmíchanou vodu. Napájení 
baterií 6 V Li.

WBS 3.2B EURORA obj. č. SE.02.52.92–000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou  
ve výtoku, elmag. ventilem, pouzdrem baterie PB–1, směšovačem, 
připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. 
Napájení baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– napájecí zdroj ZAS 50/12t obj. č. SE.06 .21 .21 –000

(pro skupinové napájení, max. 6 ks WBS)

– dálkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02 .04 –000
– dálkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000
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1 – přívodní vodovodní potrubí
2 – umyvadlo
3 – umyvadlová baterie
      pro nízkotlaké ohřívače
4 – snímací zóna
5 – nizkotlaký ohřívač

automatická výtoková armatura pro nizkotlaké ohřívače
WBS 2.2H.1 EURORA
WBS 2.2HX.1 EURORA

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• pro použití s nizkotlakým ohřívačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vy pí ná 
1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se ob jekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení na pájení. Možnost 
vypnuti této funkce. Funkci hygienického proplachovaní a termické 
dezin fekce je možné aktivo vat pomocí dálkového ovládače DO–5.1. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí páčky  směšovače na 
tělese baterie, podle varianty. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení:    6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– průtok vody 4 l/min.
– připoj. rozměry: G3/8"

Zvláštnosti
– filtr nečistot a omezovač průtoku před vstupní hadici
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– antivandalní konstrukce
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– perlátor pro nízkotlaké armatury
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce 

WBS 2.2H.1 EURORA obj. č. SE.02.60.06–100
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtrem 
nečistot a 4 l/min omezovačem průtoku vody. Ukončení RAPP ko-
nektorem pro připojení pouzdra beterie PB–1, nebo externího zdroje 
6 V DC. 

WBS 2.2 HX.1 EURORA obj. č. SE.02.60.06–110
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi 
s filtrem nečistot a 4 l/min omezovačem průtoku vody. Ukončení 
RAPP konektorem pro připojení externího zdroje 6 V DC,nebo po-
uzdra baterie PB–1. 

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

 (pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vy pí ná 
1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se ob jekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení na pájení. Možnost 
vypnuti této funkce. Funkci hygienického proplachovaní a termické 
dezin fekce je možné aktivo vat pomocí dálkového ovládače DO 5.1. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí páčky  směšovače na 
tělese baterie, podle varianty. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu přip. hadic
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– antivandalní nerezová konstrukce
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce
– možnost dodávky ze skrytým zméšovačem
– možnost aktivace termické dezinfekce

1 – přívodní vodovodní potrubí     
2 – umyvadlo
3 – umyvadlová baterie
4 – snímací zóna

100 nebo 150 mm

WBS 2.2 A.1 obj. č. SE.02.60.10–110
WBS 2.2 A.1– 150 obj. č. SE.02.60.10–130
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem v telese, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry nečis-
tot, na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. Napájení 
z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li.

WBS 2.1 A.1 obj. č. SE.02.60.10–120
WBS 2.1 A.1– 150 obj. č. SE.02.60.10–140
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem v telese, bez možnosti smíchávat vodu, připojovací hadici 
s filtrem nečistot na studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li.

WBS 2.2 A.1X obj. č. SE.02.60.59–000
WBS 2.2 A.1X– 150 obj. č. SE.02.60.59–010
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem v telese, skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi s fil-
try nečistot, na teplou a studenou vodu.  Ukončení RAPP konektorem. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110

automatická výtoková armatura
WBS 2.2 A.1, WBS 2.2 A.1–150, WBS 2.1 A.1, 
WBS 2.1 A.1–150 , WBS 2.2 AX.1, WBS 2.2 AX.1–150
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1
• pro pultové umyvadla predĺžena výška o 165mm, resp. 120 mm

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vypíná 
1-2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Možnost 
vypnutí této funkce. Funkci hygienického proplachování a termické 
dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO 5.1. 
Teplotu vody je možno nastavovat pomocí páčky směšovače na těle-
se baterie, podle varianty.

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– možnost použítí pro pultové umyvadla
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu připojovacích hadic
– ochrana před vytopením
– snadný přístup při výměně baterie
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelné od 0-108 hod.
– trvání hygienického proplachu je nastavitelné od 3-180 sek.
– přednastavené na 72 hod a 30Sec.
– automatický korektní hygienický proplach 
– možnost aktivace termické dezinfekce
– možnost dodávky se skrytým směšovačem

WBS 2.2 AV.1-150 obj. č. SE.02.61.13-000
WBS 2.2 AV 2.1-150 obj. č. SE.02.71.21-000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry nečis-
tot, na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. napájení 
z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li

WBS 2.1AV.1-150 obj. č. SE.02.61.13-100
WBS 2.1AV 2.1-150 obj. č. SE.07.71.21-100
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, bez možnosti směšovat vodu, připojovací hadicí 
s filtrem nečistot na studenou vodu. Ukončení RAPP konektorom.
Napájaní z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6V Li

WBS 2.2 AV.1X-150 obj. č. SE.02.61.13-200
WBS 2.2 AV 2.1X-150 obj. č. SE.02.71.21-000
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag.
ventilem v tělese, skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi s fil-
try nečistot, na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorom.
Napájaní z externího zdroje 6 V DC, nebo baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110

automatická výtoková armatura
WBS 2.1AV.1–150, WBS 2.1AV 2.1–150
WBS 2.2 AV.1–150, WBS 2.2 AV 2.1–150
WBS 2.2 AV.1X–150, WBS 2.2 AV 2.1X–150

WBS 2.2 AV1-150

WBS 2.2 AV2.1-150

WBS 2.2 AV1-150

WBS 2.2 AV2.1-150

VBS 2.1. AV 2.1

VBS 2.1. AV.1
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1 – přívodní vodovodní potrubí     
2 – umyvadlo
3 – umyvadlová baterie
4 – snímací zóna

automatická výtoková armatura nerezová
WBS 2.1 N.1, WBS 2.1 N.1–150, WBS 2.2 N.1,
WBS 2.2 N.1–150, WBS 2.2 NX.1, WBS 2.2 NX.1–150

100 nebo 150 mm

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vy pí ná 
1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se ob jekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení na pájení. Možnost 
vypnuti této funkce. Funkci hygienického proplachovaní a termické 
dezin fekce je možné aktivo vat pomocí dálkového ovládače DO 5.1. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí páčky  směšovače na 
tělese baterie, podle varianty. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu přip. hadic
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– antivandalní nerezová konstrukce
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce
– možnost dodávky ze skrytým zméšovačem

WBS 2.2 N.1 obj. č. SE.02.60.57–000  
WBS 2.2 N.1–150 obj. č. SE.02.60.57–010  
Stojánková nerezová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtrem 
nečistot, na teplou a studenou vodu.Ukončení RAPP konektorem. 
Napájení baterií 6 V Li, nebo z externiho zdroje 6V DC.

WBS 2.1 N.1 obj. č. SE.02.60.57–020
WBS 2.1 N.1–150 obj. č. SE.02.60.57–030  
Stojánková nerezová umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou 
a elmag. ventilem ve výtoku, na studenou nebo předmíchanou vodu 
s připojovací hadicí a filtrem nečistot. Ukončení RAPP konektorem. 
Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterii 6 V Li. 

WBS 2.2 NX.1 obj. č. SE.02.60.57–040
WBS 2.2 NX.1–150 obj. č. SE.02.60.57–050  
Stojánková nerezová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. 
ventilem ve výtoku, skrytým směšovačem, připojovacími hadicemi 
s filtrem nečistot, na teplou a studenou vodu.Ukončení RAPP konek-
torem. Napájení baterií 6 V Li, nebo z externiho zdroje 6V DC.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
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1 – přívodní vodovodní potrubí
2 – umyvadlo
3 – umyvadlová baterie
      pro nízkotlaké ohřívače
4 – snímací zóna
5 – nizkotlaký ohřívač

automatická výtoková armatura pro nizkotllaké ohřívače
WBS 2.2 HN.1
WBS 2.2 HNX.1

Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• pro použití s nizkotlakým ohřívačem
• oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti:
WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vy pí ná 
1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se ob jekt v zóně 
snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. 
Dosah se nastavuje automaticky po připojení na pájení. Možnost 
vypnuti této funkce. Funkci hygienického proplachovaní a termické 
dezin fekce je možné aktivo vat pomocí dálkového ovládače DO–5.1. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí páčky  směšovače na 
tělese baterie, podle varianty. 

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení:    6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody:   0,05–1,0 MPa
– průtok vody 4 l/min
– připoj. rozměry: G3/8"

Zvláštnosti
– filtr nečistot a omezovač průtoku před vstupní hadicí
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– antivandalní nerezová konstrukce
– upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
– perlátor pro nízkotlaké  armatury
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce 

WBS 2.2HN.1 obj. č. SE.02.60.80–010  
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou     a el-
mag. ventilem ve výtoku, směšovačem, připojovacími hadicemi s fil-
trem nečistot a 4 l/min omezovačem průtoku vody. Ukončení RAPP 
konektorem pro připojení pouzdra beterie PB–1, nebo externího 
zdroje 6 V DC. 

WBS 2.2 HNX.1 obj. č. SE.02.60.80–020  
Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou     a el-
mag. ventilem ve výtoku, sktytým směšovačem, připojovacími hadi-
cemi s filtrem nečistot, 4 l/min omezovačem průtoku vody. Ukončení 
RAPP konektorem pro připojení externího zdroje 6V DC,nebo pouzdra 
baterie PB–1.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

   (pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
   (pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena
• chromované provedení
• kompaktní provedení se směšovačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti:
WBS–L1 optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle.  
Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt 
v zóně snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná 
vodu. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Funkci 
hygienického proplachovaní a termické dezin fekce je možné akti-
vovat pomocí dálkového ovládače DO–5.1. Teplotu vody je možné 
nastavovat pomocí páčky směšovače na tělese baterie. Pevný výtok 
v telese.
WBS–L2 spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní, ane bo 
opakovaným přiblížením ruky k snímači vypína (funkce START–STOP). 
Doba tečení je standardně nastavená na 20 sek. Teplotu vody je 
možné nastavovat pomocí páčky směšovače na tělese baterie. Funkci 
hygienického proplachování a termické dezin fekce je možné ak ti-
vovat pomocí dálkového ovladače DO–5.1. Otočný výtok v telese.

Základní údaje
– dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
– napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
– živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu přip. hadic
– ochrana před vytopením
– lehký přístup při výměně baterie
– možnost omezení tečení vřící vody
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce

1 – přívodní vodovodní potrubí     
2 – umyvadlo
3 – umyvadlová baterie
4 – snímací zóna

WBS-2.2-L1 - dlhý dosah
WBS-2.2-L2 - krátky dosah
funkcia START/STOP

WBS 2.2–L1.1 obj. č. SE.02.60.81–010
WBS 2.2–L2.1 obj. č. SE.02.60.81–000
Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS  L1, otáčavým 
výtokem WBS L2 integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve vý-
toku, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry nečistot na teplou 
a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem pro připojení pouzdra 
baterie nebo externího zdroje. Napájení baterií 6 V Li nebo z externího 
zdroje 6 V DC.

WBS 2.1–L1.1 obj. č. SE.02.60.81–040
WBS 2.1–L2.1 obj. č. SE.02.60.81–030
Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS  L1, otáčavým 
výtokem WBS L2 integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve vý-
toku, připojovaci hadici s filtrem nečistot na studenou vodu. Ukončení 
RAPP konektorem pro připojení pouzdra baterie nebo externího zdroje. 
Napájení baterií 6 V Li nebo z externího zdroje 6 V DC.

WBS 2.2X–L1.1 obj. č. SE.02.60.81–060
WBS 2.2X–L2.1 obj. č. SE.02.60.81–050
Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS  L1, otáčavým 
výtokem skrytým WBS L2, integrovanou elektronikou a elmag. ventilem 
ve výtoku, směšovačem, připojovacími hadicemi s filtry nečistot na tep-
lou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem pro připojení pouzdra 
baterie nebo externího zdroje. Napájení baterií 6 V Li nebo z externího 
zdroje 6 V DC.

Zvláštní příslušenství:
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –010

(pro napájení, max. 1 ks WBS)

– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– výtok dvakrát ohnutý pre L2 obj. č. SE.07 .20 .23 –000

automatická výtoková armatura
WBS 2.2–L1.1, WBS 2.2–L2.1, WBS 2.1–L1.1, 
WBS 2.1–L2.1, WBS 2.2 X–L1.1,WBS 2.2 X–L2.1
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Charakteristika
• předstěnová armatura
• vysoká hygiena
• úspora vody a energie 
• komfort obsluhy
• jednoduchá montáž
• hygienické proplachování
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti:
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní, ane-
bo opakovaným přiblížením ruky k snímači vypína (funkce  
START–STOP). Doba tečení je standardně nastavená na cca 23 sek. 
Funkci hygienického proplachování je možné ak ti vovat pomocí dál-
kového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm
– napájení:    baterie 6 V Li, CR–P2
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G1/2" 
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– robustní mosazné chromované těleso
– otočný výtok l ~160 mm a l ~ 200 mm, vhodný  

i pro dvojdřezy
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce

WBS-P3.1–160.1 obj. č. SE.02.60.32–160
Předstěnová umyvadlová baterie na studenou nebo předmíchanou 
vodu. S výtokem l ~ 160 mm. Chromované provedení. Napájení ba-
terii 6 V Li.

WBS P3.1–200.1 obj. č. SE.02.60.32–200
Předstěnová umyvadlová baterie na studenou nebo předmíchanou 
vodu. S výtokem l ~ 200 mm. Chromované provedení. Napájení ba-
terii 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– výtok VTK–01–160 mm rovný obj. č. SE.07 .20 .20 –000
– výtok VTK–01–200 mm rovný obj. č. SE.07 .20 .21 –000

1 – přívodní vodovodní potrubí     
2 – umyvadlová baterie
3 – snímací zóna
4 – umyvadlo

automatická výtoková armatura
WBS P3.1–160.1
WBS P3.1–200.1
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Charakteristika
• předstěnová termostatická armatura
• vysoká hygiena
• úspora vody a energie 
• komfort obsluhy
• jednoduchá montáž
• hygienické proplachování
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti:
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní, ane-
bo opakovaným přiblížením ruky k snímači vypína (funkce  
START–STOP). Doba tečení je standardně nastavená na cca 23 sek. 
Teplotu vody je možné nastavovat pomocí termostatického směšo-
vače. Funkci hygienického proplachování je možné ak ti vovat pomocí 
dálkového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm
– napájení:    baterie 6 V Li, CR–P2, 6 V DC
– živ. baterie: cca 2 rok při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– rozteč připojení: 150 mm
– připoj. rozměry: 2 x G1/2" 
– průtok vody:  6 l/min

Zvláštnosti
– robustní mosazné chromované těleso
– otočný výtok l ~160 mm a l ~ 200 mm, vhodný  

i pro dvojdřezy
– rozteč přípojky 150 mm
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce
– možnost aktivace režimu termické dezinfekce

WBS P2 /150.1–160 obj. č. SE.02.53.40–160
WBS P2 /150.1–200 obj. č. SE.02.53.39–200
Předstěnová umyvadlová baterie s termostatickým nasta vováním 
teploty. Rozteč připojení 150 mm. S výtokem l ~ 160 mm, nebo l ~200 
mm. Chromované provedení. Napájení baterii 6 V Li.

WBS P2.2–TLN–160 obj. č. SE.02.53.41–160
WBS P2.2–TLN–200 obj. č. SE.02.53.41–200
Předstěnová umyvadlová baterie s termostatickým nasta vováním 
teploty. Rozteč připojení 150 mm. S výtokem l ~ 160 mm, nebo l 
~200 mm. Chromované provedení. Napájení jenom z externího 
zdroje 6 V DC.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– výtok VTK–01–160 mm rovný obj. č. SE.07 .20 .20 –000
– výtok VTK–01–200 mm rovný obj. č. SE.07 .20 .21 –000
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

   (pro skupinové napájení, max. 5 ks WBS)

automatická termostatická výtoková armatura
WBS P2/150.1–160, WBS P2.2–TLN –160
WBS P2/150.1–200, WBS P2.2–TLN –200
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automatická výtoková armatura
WBS R 1.2 –TL EXT, WBS R 1.1 –TL EXT
WBS R 1.2–RK EXT, WBS R 1.1–RK EXT

Charakteristika
• podomítková armatura
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• nerezové provedení

Popis činnosti:
Zařízení optoelektronicky snímá ruce  uživatele v zóně dosahu (RK - 
pod výtokem, TL - před snímačem START – STOP) a následně spouští 
a vypíná vodu. Provedení na předmíchanou vodu (1.1) i na termosta-
ticky směšovanou vodu (1.2).

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm (TL), max 27 cm (RK) nastavitelný
 DO–5.1
– napájení:    ze zdroje 230V, AC (6V, DC) nebo z baterie 6V,
 Li–CRP2 v pouzdře PB1 (zvláštní příslušenství),
– živ. baterie: cca 2 rok při 6000 cyklech/měs.
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: 2 x G1/2" 
– průtok vody:  6 l/min při 1-5 bar
– rozměry: š 240 x v 240 x h 14 mm (s výtokem 170 mm - h 184 mm
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1 (zvláštní přís-

lušenství) - čas tečení ( TL) resp. doběh (RK), hygienický proplach, 
stop, dezinfekční proplach

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - počet cyklů atd.
– možnost hygienického spláchnutí podle nastavení  

po posledním použití
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplachu
– externí vstup pro hygienický proplach

WBS R 1 –TL EXT obj. č. SE.02.71.37–000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 170 mm, připojovacími hadice-
mi, montážní sadou. Určeno pro studenou nebo předmíchanou vodu. 
Bezdotykové ovládání START–STOP. S externím vstupem pro hygienic-
ký proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje nebo z baterie Li, CR–P2 
(zvláštní příslušenství).

WBS R 1.2 –TL EXT obj. č. SE.02.71.12–000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 170 mm, připojovacími hadice-
mi, montážní sadou. Termostatické směšování teplé a studené vody. 
Bezdotykové ovládání START–STOP. S externím vstupem pro hygienic-
ký proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje nebo z baterie Li, CR–P2 
(zvláštní příslušenství).

WBS R 1.1–RK EXT obj. č. SE.02.71.37–000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 170 mm, připojovacími hadice-
mi, montážní sadou. Určeno pro studenou nebo předmíchanou vodu. 
Bezdotykové ovládání se snímáním rukou pod výtokem. S externím 
vstupem pro hygienický proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje 
nebo z baterie Li, CR–P2 (zvláštní příslušenství).

WBS R 1.2–RK EXT obj. č. SE.02.71.12–000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 170 mm, připojovacími hadice-
mi, montážní sadou. Termostatické směšování teplé a studené vody. 
Bezdotykové ovládání se snímáním rukou pod výtokem. S externím 
vstupem pro hygienický proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje 
nebo z baterie Li, CR–P2 (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

(pro skupinové napájení, max. 3 ks WBS)

– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj.č. SE.06 .21 .52 –000
– montážni sada SABA R1.2-M  obj. č. SE.04 .15 .43 –000

 240 

 24
0 

 14 
 184 

| SABA R1.2–TL EXT
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Charakteristika
• nástěnná armatura
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• jednoduchá montáž
• nerezové provedení

Popis činnosti:
Zařízení optoelektronicky snímá ruce  uživatele v zóně dosahu (RK - 
pod výtokem, TL - před snímačem START – STOP) a následně spouští 
a vypíná vodu. Provedení na předmíchanou vodu (5.1) i na termosta-
ticky směšovanou vodu (5.2).

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm (TL), max 27 cm (RK) nastavitelný
 DO–5.1
– napájení:    ze zdroje 230V, AC (6V, DC) nebo z baterie 6V,
 Li–CRP2 v pouzdře PB1 (zvláštní příslušenství),
– živ. baterie: cca 2 rok při 6000 cyklech/měs.
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: 2 x G1/2" 
– průtok vody:  6 l/min při 1-5 bar
– rozměry: š 200 x v 220 x h 78 mm (s výtokem 120 mm - h 198 mm
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1 (zvláštní přís-

lušenství) - čas tečení ( TL) resp. doběh (RK), hygienický proplach, 
stop, dezinfekční proplach

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - počet cyklů atd.
– možnost hygienického spláchnutí podle nastavení  

po posledním použití
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplachu
– externí vstup pro hygienický proplach

WBS 5.1TL EXT obj. č. SE.02.71.17-000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 120mm, připojovacími hadicemi, 
montážní sadou. Určeno pro studenou nebo předmíchanou vodu. 
Bezdotykové ovládání START–STOP. S externím vstupem pro hygienic-
ký proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje nebo z baterie Li, CR–P2 
(zvláštní příslušenství).

WBS 5.2TL EXT obj. č. SE.02.71.18-000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 120mm, připojovacími hadicemi, 
montážní sadou. Termostatické směšování teplé a studené vody. 
Bezdotykové ovládání START–STOP. S externím vstupem pro hygienic-
ký proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje nebo z baterie Li, CR–P2 
(zvláštní příslušenství).

WBS 5.1RK EXT obj. č. SE.02.71.15-000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 120mm, připojovacími hadicemi, 
montážní sadou. Určeno pro studenou nebo předmíchanou vodu. 
Bezdotykové ovládání se snímáním rukou pod výtokem. S externím 
vstupem pro hygienický proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje 
nebo z baterie Li, CR–P2 (zvláštní příslušenství).

WBS 5.2RK EXT obj. č. SE.02.71.16-000
Nástěnná baterie s rovným výtokem 120mm, připojovacími hadicemi, 
montážní sadou. Termostatické směšování teplé a studené vody. 
Bezdotykové ovládání se snímáním rukou pod výtokem. S externím 
vstupem pro hygienický proplach. Napájení 6V, ze síťového zdroje 
nebo z baterie Li, CR–P2 (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

(pro skupinové napájení, max. 3 ks WBS)

– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj.č. SE.06 .21 .52 –000

automatická výtoková armatura
WBS Q5.1-TL EXT,   WBS Q5.2-TL EXT
WBS Q5.1-RK EXT,  WBS Q5.2-RK EXT

WBS Q5.2 

WBS Q5.1 

WBS Q5.2 

WBS Q5.1 
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WBS 6RR

WBS 6RR

pouzdro
baterie PB–1

Charakteristika
• montážní sada do nerezových umyvadel 
• úspora vody a energie
• komfort obsluhy
• vysoká hygiena

Popis činnosti
WBS 6RR se používá na zabudování do nerezových umy vadel. 
Zařízení optoelektronicky snímá přítomnost osoby před umy vad lem. 
Po odchodu osoby ze zóny snímaní vypína vodu. Funk ci hygienického 
proplachovaní je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO 2. 
Teplotu vody je možné nastavovat po mo cí směšovače. 
WBS PTL/E se používá na speciální aplikace umyvadlových sní-
mačů. Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní, 
anebo opakovaným přiblížením ruky k snímači vypína (funkce  
START–STOP). Doba tečení je standardně nastavená na cca 20 sek.  
Funkci hygienického proplachování je možné ak ti vovat pomocí dál-
kového ovladače DO–2.

Základní údaje
– dosah: WBS 6RR 35 cm přednastavený,
 nastavitelný v rozsahu od 20 do 50 cm
– dosah: WBS PTL cca 5 cm 
– napájení:  12 V~ nebo baterie 6 V Li, CR–P2 (podle verze)
– max. teplota vody: 70 °C
– tlak vody:  0,05–1,0 MPa
– připoj. rozměry: G3/8"

Zvláštnosti
– filtr nečistot  na vstupu připoj. hadic
– ochrana před vytopením
– WBS 6RR, WBS 6RRB – pri aktivaci hygienického proplachu  

se každých 12 hod. spustí voda na 30 sek.
– WBS PTL, PTLB – hygienické proplachování aktivovatelné  

od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavené na 5 sek.
– přednastavené na 108 hod. a 5 sek.
– WBS PTL, PTLB – je navíc možnost aktivace režimu 

termické dezinfekce

WBS PTL

WBS 6PTL

WBS 6RR.1 obj. č. SE.02.52.88–001
Sada pro automatické spouštění vody — elektronika s připojovací mi 
kabely, elmag. ventil, směšovač, napájecí zdroj 230 V/12 V~ a připojo-
vací hadice. 

WBS 6RRB obj. č. SE.02.52.88–030
Sada pro automatické spouštění vody — elektronika s při po jovacími 
kabely, elmag. ventil, směšovač, pouzdro baterie PB–1 a připojovací 
hadice. Napájení baterii 6 V Li. 

WBS PTL/E obj. č. SE.02.52.89–900
Elektronika na speciální aplikace umyvadlových a dřezových snímačů. 
Napájecí zdroj 230V/12 V~.

WBS PTLB/E obj. č. SE.02.52.89–910
Elektronika na speciální aplikace umyvadlových a dřezových snímačů. 
Napájení baterii 6 V Li

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02 .04 –000
– dálkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000
– napájecí zdroj ZAS 50/12t           obj. č. SE.06 .21 .21 –000
– napájecí zdroj ZAS 230A/12A.1 obj. č. SE.06 .21 .32 –900

(ukončení RAPP konektorem)

– napájecí zdroj ZAS 230A/12A.1 obj. č. SE.06 .21 .34 –900
(ukončení svorkovnicí)

automatické spouštění vody
WBS 6RRB | WBS 6RR.1
WBS PTL/E | WBS PTLB/E



automatické sprchovací armatury

   optoelektronické
– podomítkové

– nástěnné panelové

– předstěnové

– termostatické
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Charakteristika
• předstěnová termostatická armatura
• vysoká hygiena
• úspora vody a energie 
• komfort obsluhy
• jednoduchá montáž
• hygienické proplachovaní
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímaní. Doba tečení 
je standardně nastavená na cca 20 s, anebo opakova ným při blížením 
ruky k snímači opět vypnout (funkce START–STOP). Teplotu vody je 
možné nastavovat pomocí termostatické ho směšovače. Funkci hy-
gienického proplachovaní a termické dezinfekce je možné ak ti vovat 
pomocí dálkového ovladače DO–5.1. 

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm
– napájení:    baterie 6 V Li, CR–P2 
– živ. baterie: cca 2 rok při 6000 cyklech/měs.
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody: 0,05–1,0 MPa
– rozteč: 150 mm
– připoj. rozměry: 2xG1/2"
– připoj. rozměr sprchové hadice: G1/2"

Zvláštnosti
– robustní mosazné chromované těleso
– rozteč přípojky 150 mm
– hygienické proplachování aktivovatelné od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace termické dezinfekce

SABA P2.1–150 obj. č. SE.04.14.70–100 
Předstěnová sprchová baterie s termostatickým nastavovaním tep-
loty. Rozteč přípojky 150 mm. Těleso ukončené závitovou přípojkou 
1/2". Bez sprchové hadice a hlavice. Chromované provedení. Připojení 
sprchové hadice zespodu. Napájení baterií 6 V Li.

SABA P2U.1–150 obj. č. SE.04.14.70–200 
Předstěnová sprchová baterie s termostatickým nastavovaním tep-
loty. Rozteč přípojky 150 mm. Těleso ukončené závitovou přípojkou 
1/2". Bez sprchové hadice a hlavice. Chromované provedení. Připojení 
sprchové hadice svrchu. Napájení baterií 6 V Li.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110

automatická termostatická sprchová baterie
SABA P2.1–150
SABA P2U.1–150
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• jednoduchá montáž
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• komfort obsluhy
• broušený povrch
• oboustraná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na 23 s (možno nasta vit na 3 až 83 s po-
mocí DO–5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny snímání 
v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Teplota vody se nastavuje 
pomocí termosta tického směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu 
vody a za bez  pečuje ochranu osob před opařením. Funkci hygienic-
kého proplachovaní je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače 
DO–5.1. 

Základní údaje
– dosah:  cca 5 cm
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C
– životnost baterie cca 2 roky při 6000 sep./měsíc
– max. teplota vody: 70 °C
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 20 s (nastavitelný 3–83 s)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO 5.1

Zvláštnosti
– úsporná hlavice SP–1, 7 l/min.
– možnost aktivace hygienického propláchnutí
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost termické dezinfekce

Rozměry
– nerez. kryt: 1250 x 220 x 78 mm 
– připojovací rozměry: G3/8"

nástěnná sprchovací armatura

SABA Q1.2–TL EXT

SABA Q1.2–TL EXT obj. č. SE.04.15.39–000
Nerezový senzorový  sprchovací panel se snimanim približení ruky 
(funkce START–STOP) s chromovanou sprchovací hlavicí SP–1 (7 l/
min). Povrch matný broušený. Nastavení teploty termostatickým 
směšovačem. Kompletní s elmag. ventilem, propojovacími hadicemi, 
a upevňovací sadou. Napájení baterií 6 V Li, nebo z externího zdroje 
6 V DC.

Zvláštní přísluvšenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

 (pro skupinové napájení, max. 3 ks SABA)
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• jednoduchá montáž
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• broušený povrch
• komfort obsluhy
• dvojitý senzor
• oboustraná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na cca 23 s (možno nastavit na 3 až 
83 s – pomocí DO–5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny 
snímání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba ods-
toupi ze zóny dosahu, předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), 
voda se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termosta-
tického směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a za bez -
pečuje ochranu osob před opařením. Sprcha je doplnňená o boční 
větev BYPAS, který umožní automatickou termickou desinfekci. Funkci 
hygienického proplachovaní a ter mické dezinfekce je možné aktivo-
vat pomocí dálkového ovladače DO–5.1.

Základní údaje
– dosah:  cca 70 cm na snímání od ososby
 cca 5 cm na snímání od ruky
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C
– životnost baterie cca 2 roky při 6000 sep./měsíc
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 3–83 s)

Zvláštnosti
– úsporná hlavice SP–1, 7 l/min.
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace automatické termické dezinfekce

Rozměry
– nerez. kryt: 1250 x 220 x 78 mm  (v x š x h)
– připojovací rozměry: G3/8"

nástěnná sprchovací armatura

SABA Q1.2 REXT.1 BYP

SABA Q1.2 REXT.1 BYP obj. č. SE.04.15.42–100
Nerezový senzorový sprchovací panel se snímaním približení ruce 
(funkce START-STOP) a snímaním přitomnosti osoby. S chromovanou 
sprchovací hlavicí SP–1 (7 l/min.). Povrch matný broušený. Nastavení 
teploty termostatickým směšovačem. Kompletní s elmag. ventilem,  
propojovacími hadicemi, a upevňovací sadou. Napájení baterií 6 V Li, 
nebo z externího zdroje 6 V DC.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

 (pro skupinové napájení, max. 3 ks SABA)
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nástěnná sprchovací armatura

SABA Q1.2–REXT.1 FIL

Charakteristika
• mikrofilter
• úspora vody a energie
• jednoduchá montáž
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• broušený povrch
• komfort obsluhy
• dvojitý senzor
• oboustranná komunikace s DO-5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na cca 23 s (možno nastavit na 3 až 83 
s – pomocí DO), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny snímání 
v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupi ze 
zóny dosahu, předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda se 
rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termosta tického 
směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a za bez  pečuje 
ochranu osob před opařením. Mikrofilter umožňuje odstránit z vody 
legionella bekterie. Funkce hygienického proplachu a proplachu filtra 
je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO–5.1 anebo ovla-
dat pomocí externího tlačítka. 

Základní údaje
– dosah:  cca 70 cm snímání osoby
 cca 5 cm na snímání od ruky
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C
– životnost baterie cca 2 roky při 6000 sep./měsíc
– max. teplota vody: 70 °C
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 3–83 s)

Zvláštnosti
– úsporná hlavice SP–1, 7 l/min.
– možnost aktivace hygienického propláchnutí
– možnost aktivace preplachu filtra

Rozměry
– nerez. kryt: 1250 x 220 x 78 mm  (v x š x h)
– připojovací rozměry: G3/8"

SABA Q1.2–REXT.1 FIL obj. č. SE.04.16.02–000
Nerezový senzorový sprchový panel zo snímaním priblžení ruce  
/funkce START-STOP a se snímaním přitomnosti osoby/. S chro-
movanou sprcho-vací hlavicí SP–1 (7 l/min.). Povrch matný brou-
šený. Nastavení teploty termostatickým směšovačem. Kompletní 
s Legionella filtrem, elmag. ventilem, propojovacími hadicemi, a upev-
ňovací sadou. Napájení baterií 6 V Li, nebo z externího zdroje 6 V DC.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

   (pro skupinové napájení, max. 3 ks SABA)
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nástěnná sprchovací armatura

SABA Q4.2–TL EXT/RFID

Charakteristika
• nástěnný sprchový panel
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• nerezové provedení
• dálkové ovládání mobilní aplikací Blue-tooth

Popis činnosti
Zařízení optoelektronický snímá uživatele v zóně dosahu a umož-
ňuje bezdotykové ovládání vody přiblížením ruky před snímané 
pole - START–STOP. Opětovné přiblížení během tečení znamená STOP. 
Teplota vody se nastavuje termostatem, který zajišťuje i ochranu 
před opařením. Zařízení umožňuje hygienický proplach i termickou 
dezinfekci. Čtení provozních statistik, archivace a tisk hygienických 
protokolů, jakož i přestavení přednastavených parametrů je možné 
pomocí mobilní aplikace s Blue-tooth komunikací přes externí modul.

Základní údaje
– dosah: cca 70 a 5 cm
– napájení: 12 V DC
– doba tečení vody: 3 - 83 s, přednastavené na 23 s
– rozměry: š 220 x v 1250 x h 78 mm 
 (s horní sprchou cca 160 mm)
– připojení vody z hora nebo ze zadu – 2 x G3/8"
– filtry nečistot na vstupu termostatu
– provozní tlak 0,5 - 10 bar, doporučený 1-5 bar, P1-P2 méně než 2
– průtok 7 l/min při 1-5 bar
– teplota vody:  TV – max.70 °C, SV – max.25 °C, 
 doporučený rozdíl 50 °C
– nastavení parametrů mobilní aplikací Android s Blue-tooth komu-

nikací

Zvláštnosti

– archivace provozních statistik a přestavení parametrů mobilní apli-
kací Blue-tooth

– dvojčinný optický snímač - snímání ovládání a osoby
– možnost hygienického spláchnutí podle nastavení po posledním 

použití
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplach
– externí vstup pro hygienický proplach a termickou dezinfekci
– funkce STOP a DLOUHÝ STOP – magnetem
– časové funkce v reálném čase
– odnímatelný, oboustranně vyvesiteľný kryt sprchy
– příprava na připojení RFID zařízení

SABA Q4.2-TL EXT/RFID obj. č. SE.04.16.73-000
Nástěnná nerezová armatura s horní sprchou, bezdotykovým vypí-
náním a zapínáním. START/STOP režim s vypínatelným snímáním oso-
by. Termostatické směšování. Barevná LED signalizace. Nastavitelný 
automatický hygienický proplach. Vstupy pro externí hygienický a 
termický proplach. Příprava pro připojení RFID zařízení. Napájení 12V 
DC ze síťového zdroje (zvláštní příslušenství). Přestavení parametrů, 
kontrola stavů a archivace hygienických zápisů pomocí externího, 
vestavného Blue tooth modulu (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj HDR 60-12 230V AC 
   (12V DC) 4,5A JDC obj.č. PLU 1/14671

   (pro max 8ks SABA)

– Blu-Tooth adaptér BLES-4.01 obj.č. SE.26 .00 .01 -000
– Android App (Android min 7+, BT min 4.2) obj.č. SE.04 .16 .80 -000
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nástěnná sprchovací armatura

SABA Q4.2–2x TL EXT BS (RFID)

Charakteristika
• nástěnný sprchový panel
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• nerezové provedení
• dálkové ovládání mobilní aplikací Blue-tooth

Popis činnosti
Zařízení optoelektronický snímá uživatele v zóně dosahu a umož-
ňuje bezdotykové ovládání vody přiblížením ruky před snímané 
pole - START–STOP. Opětovné přiblížení během tečení znamená STOP. 
Teplota vody se nastavuje termostatem, který zajišťuje i ochranu 
před opařením. Zařízení umožňuje hygienický proplach i termickou 
dezinfekci. Čtení provozních statistik, archivace a tisk hygienických 
protokolů, jakož i přestavení přednastavených parametrů je možné 
pomocí mobilní aplikace s Blue tooth komunikací přes externí modul.

Základní údaje
– dosah: cca 70 a 5 cm
– doba tečení vody: 3 - 83 s, přednastavené na 23 s
– rozměry: š 220 x v 1250 x h 78 mm 
 (s horní sprchou cca 160 mm)
– připojení vody z hora nebo ze zadu – 2 x G3/8"
– filtry nečistot na vstupu termostatu
– provozní tlak 0,5 - 10 bar, doporučený 1-5 bar, P1-P2 méně než 2
– průtok 7 l/min při 1-5 bar
– teplota vody:  TV – max.70 °C, SV – max.25 °C, 
 doporučený rozdíl 50 °C
– nastavení parametrů mobilní aplikací Android s Blue-tooth komu-

nikací

Zvláštnosti

– archivace provozních statistik a přestavení parametrů mobilní apli-
kací Blue-tooth

– dvojčinný optický snímač - snímání ovládání a osoby
– možnost hygienického spláchu podle nastavení po posledním 

použití
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplach
– externí vstup pro hygienický proplach a termickou dezinfekci
– funkce STOP a DLOUHÝ STOP – magnetem
– časové funkce v reálném čase
– odnímatelný, oboustranně vyvesiteľný kryt sprchy
– příprava na připojení RFID zařízení

SABA Q4.2-2xTL EXT BS (RFID) obj. č. SE.04.16.70-000
Nástěnná nerezová armatura s horní sprchou a vývodem pro boční 
- ruční sprchu, bezdotykovým samostatným vypínáním a zapínáním 
obou sprch. START–STOP režim s vypínatelným snímáním osoby. 
Termostatické směšování. Barevná LED signalizace. Nastavitelný auto-
matický hygienický proplach. Vstupy pro externí hygienický a termic-
ký proplach. Příprava pro připojení RFID zařízení. Napájení 12 V DC ze 
síťového zdroje (zvláštní příslušenství). Přestavení parametrů, kontrola 
stavů a archivace hygienických zápisů pomocí externího, vestavného 
Blue-tooth modulu (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj HDR 60-12 230V AC 
   (12V DC) 4,5A JDC obj.č. PLU 1/14671

   (pro max 8ks SABA)

– Blu-Tooth adaptér BLES-4.01 obj.č. SE.26 .00 .01 -000
– Android App (Android min 7+, BT min 4.2) obj.č. SE.04 .16 .80 -000
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automatická sprchovací armatura

SABA R4.2–TL EXT (RFID)

Charakteristika
• podomítková armatura - finální sada
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• nerezové provedení
• dálkové ovládání mobilní aplikací Blue-tooth

Popis činnosti
Zařízení optoelektronický snímá uživatele v zóně dosahu a umož-
ňuje bezdotykové ovládání vody přiblížením ruky před snímané 
pole - START–STOP. Opětovné přiblížení během tečení znamená STOP. 
Teplota vody se nastavuje termostatem, který zajišťuje i ochranu 
před opařením. Zařízení umožňuje hygienický proplach i termickou 
dezinfekci. Čtení provozních statistik, archivace a tisk hygienických 
protokolů, jakož i přestavení přednastavených parametrů je možné 
pomocí mobilní aplikace s Blue-tooth komunikací přes externí mo-
dul. Montuje se do příslušné montážní sady SABA R1.2-M - zvláštní 
příslušenství.

Základní údaje
– dosah: cca 70 a 5 cm
– doba tečení vody: 3 - 83s, přednastavené na 23s
– rozměry: š 240 x v 240 x h 14 mm 
 (s horní sprchou cca 160 mm)
– připojení vody 3 x G1/2"
– filtry nečistot na vstupu termostatu
– provozní tlak 0,5 - 10 bar, doporučený 1-5 bar, P1-P2 méně než 2
– průtok 7 l/min při 1-5 bar
– teplota vody:  TV – max.70 °C, SV – max.25 °C, 
 doporučený rozdíl 50 °C
– nastavení parametrů mobilní aplikací Android s Blue-tooth komu-

nikací

Zvláštnosti

– archivace provozních statistik a přestavení parametrů mobilní apli-
kací Blue-tooth

– dvojčinný optický snímač - snímání ovládání a osoby
– možnost hygienického spláchu podle nastavení
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplach
– externí vstup pro hygienický proplach a termickou dezinfekci
– funkce STOP a DLOUHÝ STOP – magnetem
– časové funkce v reálném čase
– příprava na připojení RFID zařízení

SABA R4.2-TL EXT (RFID) obj. č. SE.04.16.74-000
Podomítková nerezová armatura s vývodem pro horní sprchu, bezdo-
tykovým vypínáním a zapínáním. START–STOP režim s vypínatelným 
snímáním osoby. Termostatické směšování. Barevná LED signalizace. 
Nastavitelný automatický hygienický proplach. Vstupy pro externí 
hygienický a termický proplach. Příprava pro připojení RFID zařízení. 
Napájení 12V DC ze síťového zdroje (zvláštní příslušenství). Přestavení 
parametrů, kontrola stavů a archivace hygienických zápisů pomocí 
externího, vestavného Blue-tooth modulu (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj HDR 60-12 230V AC 
   (12V DC) 4,5A JDC obj. č. PLU 1/14671

   (pro max 8ks SABA)

– Blue-Tooth adaptér BLES-4.01 obj. č. SE.26 .00 .01 -000
– Android App (Android min 7+, BT min 4.2) obj. č. SE.04 .16 .80 -000
– montážní sada SABA R1.2-M (pro SABA R4)
 obj. č. SE.04 .15 .43 -000

SABA R4.2 TL

SABA Q4.2 TL
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automatická sprchovací armatura

SABA R4.2–2x TL EXT BS (RFID)

Charakteristika
• podomítková armatura - finální sada
• vysoká hygiena
• úspora vody
• komfort obsluhy
• nerezové provedení
• dálkové ovládání mobilní aplikací Blue-tooth

Popis činnosti
Zařízení optoelektronický snímá uživatele v zóně dosahu a umož-
ňuje bezdotykové ovládání vody přiblížením ruky před snímané 
pole - START–STOP. Opětovné přiblížení během tečení znamená STOP. 
Teplota vody se nastavuje termostatem, který zajišťuje i ochranu 
před opařením. Zařízení umožňuje hygienický proplach i termickou 
dezinfekci. Čtení provozních statistik, archivace a tisk hygienických 
protokolů, jakož i přestavení přednastavených parametrů je možné 
pomocí mobilní aplikace s Blue tooth komunikací přes externí modul. 
Montuje se do příslušné montážní sady SABA R1.2-M / BS / - zvláštní 
příslušenství.

Základní údaje
– dosah: cca 70 a 5 cm
– doba tečení vody: 3 - 83s, přednastavené na 23s
– rozměry: š 240 x v 240 x h 14 mm 
 (s horní sprchou cca 160 mm)
– připojení vody 3 x G1/2"
– filtry nečistot na vstupu termostatu
– provozní tlak 0,5 - 10 bar, doporučený 1-5 bar, P1-P2 méně než 2
– průtok 7 l/min při 1-5 bar
– teplota vody:  TV – max.70 °C, SV – max.25 °C, 
 doporučený rozdíl 50 °C
– nastavení parametrů mobilní aplikací Android s Blue-tooth komu-

nikací

Zvláštnosti

– archivace provozních statistik a přestavení parametrů mobilní apli-
kací Blue-tooth

– dvojčinný optický snímač - snímání ovládání a osoby
– možnost hygienického spláchne podle nastavení
– nastavitelný stagnační čas pro potřeby hygienického proplach
– externí vstup pro hygienický proplach a termickou dezinfekci
– funkce STOP a DLOUHÝ STOP – magnetem
– časové funkce v reálném čase
– příprava na připojení RFID zařízení

SABA R4.2-2x TL EXT BS (RFID) obj. č. SE.04.16.71-000 
Podomítková nerezová armatura s vývodem pro horní sprchu a 
vývodem pro boční - ruční sprchu, bezdotykovým samostatným vy-
pínáním a zapínáním obou sprch. START–STOP režim s vypínatelným 
snímáním osoby. Termostatické směšování. Barevná LED signalizace. 
Nastavitelný automatický hygienický proplach. Vstupy pro externí 
hygienický a termický proplach. Příprava pro připojení RFID zařízení. 
Napájení 12V DC ze síťového zdroje (zvláštní příslušenství). Přestavení 
parametrů, kontrola stavů a archivace hygienických zápisů pomocí 
externího, vestavného Blue-tooth modulu (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj HDR 60-12 230V AC 
   (12V DC) 4,5A JDC obj.č. PLU 1/14671

   (pro max 8ks SABA)

– Blue-tooth adaptér BLES-4.01 obj.č. SE.26 .00 .01 -000
– Android App (Android min 7+, BT min 4.2) obj.č. SE.04 .16 .80 -000
– montážní sada SABA R1.2-M BS (pro SABA R4 ... BS)
 obj.č. SE.04 .16 .75 -000

SABA R4.2 TL

SABA Q4.2 TL
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automatické ovládání pro sprchy

SABA R1.2–TL EXT

Charakteristika
• úspora vody
• komfort obsluhy
• START–STOP funkce
• vhodné pro veřejné aplikace
• oboustranná komunikace s DO-5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na 23 s (možno nastavit na 3 až 83 s – 
pomocí DO-5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny snímání 
v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Teplota vody se nastavuje 
pomocí termostatického směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu 
vody a zabezpečuje ochranu osob před opařením. Funkci hygienic-
kého proplachovaní je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače 
DO–5.1.

Základní údaje
– dosah: cca 5 cm
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
  napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C
– životnost baterie cca 2 roky při 6000 sep./měsíc
– max. teplota vody: 70 °C

– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 3–83 s)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–5.1

Zvláštnosti
– možnost aktivace hygienického propláchnutí
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30sek.
– možnost termické dezinfekce

Rozměry
– kryt: 240 x 240 x 14 mm (v x š x h)
– připojovací rozměry: R1/2"

SABA R1.2–TL EXT obj. č. SE.04.15.44–000
Nerezové senzorové podomitkové zařizení ze snimanim približení ru-
ce /funkce START–STOP/. Nastavení teploty termostatickým směšova-
čem. Kompletní s elmag. ventilem, , propojovacími hadicemi, a upev-
ňovací sadou. Napájení baterií 6 V Li, nebo z externího zdroje 6 V DC
Výrobek se dodáva bez montážni sady SABA R1.2M.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. 06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– SP 1 sprchová růžice obj. č. SE.07 .04 .01 –000
– SP 3 sprchová růžice obj. č. SE.07 .08 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –000

   (pro skupinové napájení, max. 3 ks SABA)

– montážni sada SABA R1.2-M  obj. č. SE.04 .15 .43 –000
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Charakteristika
• úspora vody a energie
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• komfort obsluhy
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na cca 23s (možno nastavit na 3až 83 
s – pomocí DO–5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny sní-
mání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupi 
ze zóny dosahu předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda 
se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termostatického 
směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a zabezpečuje ochra-
nu osob před opařením. Sprcha je doplnňená o BYPAS. který umožní 
automatickou termickou desinfekci. Funkci hygienického proplacho-
vaní a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového 
ovladače DO–5.1. 

Základní údaje
– dosah:  cca 70 cm snímání osoby
 cca 5 cm na snímání od ruky
– napájení: baterie 6 V Li, CR–P2
 napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C
– životnost baterie cca 2 roky při 6000 sep./měsíc
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 10–70 s)

Zvláštnosti
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72hod. a 30sek.
– možnost aktivace automatické termické dezinfekce

Rozměry
– kryt: 240 x 240 x 14 mm (v x š x h)
– připojovací rozměry: R1/2"

SABA R1.2–REXT.1 BYP obj. č. SE.04.15.48–100
Nerezové senzorové podomitkové zařizení ze snimanim približení 
ruce /funkce START-STOP a se snímaním osoby/. Nastavení teploty 
termostatickým směšovačem. Kompletní s elmag. ventilem, propo-
jovacími hadicemi a upevňovací sadou. Napájení baterií 6 V Li, nebo 
z externího zdroje 6 V DC
Výrobek se dodáva bez montážni sady SABA R1.2M.

Zvláštní příslušenství
– baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16 .01 –000
– pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21 .52 –000
– SP 1 sprchová růžice obj. č. SE.07 .04 .01 –000
– SP 3 sprchová růžice obj. č. SE.07 .08 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21 .31 –020

   (pro skupinové napájení, max. 3 ks SABA)

– montážni sada SABA R1.2-M  obj. č. SE.04 .15 .43 –000

automatické ovládání pro sprchy

SABA R1.2–REXT.1 BYP
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Rozměry
– montážní krabice: viď nákres
– připojovací rozměry: R1/2", možnost připojit  

GEBERIT MEPLA
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SABA R1.2–M obj. č. SE.04.15.43–000
Montážní sada pro výrobky SABA R1.2 a SABA R4.2 bez boční sprchy, 
s přívodem vody z boku, s výstupem vody nahoru. Vhodná pro zazdění 
nebo do sadrokartónových stěn, se vstupním a výstupním šrouběním, 
proplachovací trubkou, tesníci manžetou a montážním tunelem.

SABA R1.2–M BS obj. č. SE.04.16.75–000
Montážní sada pro výrobky SABA R1.2 a SABA R4.2 s boční sprchou, s pří-
vodem vody z boku, s výstupem vody ze spodu pro boční sprchu. Vhodná 
pro zazdění nebo do sadrokartónových stěn, se vstupním a výstupním 
šrouběním, proplachovací trubkou, tesníci manžetou a montážním tu-
nelem.

montážní sada
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Charakteristika
• LIN kompatibilní
• úspora vody a energie
• jednoduchá montáž
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• komfort obsluhy
• broušený povrch
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na cca 23 s (možno nastavit na 3 až 83 
s – pomocí DO–5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny sní-
mání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupi 
ze zóny dosahu předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda 
se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termosta tického 
směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a za bez  pečuje 
ochranu osob před opařením. Sprcha je doplnňená o boční větev 
BYPAS, který umožní automatickou termickou desinfekci. Funkci hy-
gienického proplachovaní a ter mické dezinfekce je možné aktivovat 
pomocí dálkového ovladače DO–5.1. Možnost řazení do síte s řízením 
a vyhodnocovaním hygienického proplachu a termické desinfekce.

Základní údaje
– dosah:  cca 70 cm na snímání od těla
 cca 5 cm na snímání od ruky
– napájení: 12 V DC
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 10–70 s)

Zvláštnosti
– úsporná hlavice SP–1, 7 l/min.
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
– možnost aktivace automatické termické dezinfekce
– úspora vody počas termické dezinfekce
– cez LIN kábel možná zmena softveru

Rozměry
– nerez. kryt: 1250 x 220 x 78 mm  (v x š x h)
– připojovací rozměry: G3/8"

nástěnná sprchovací armatura

SABA Q1.2–LIN.2

70 cm
G 3/8"

5 cm

140

20
30

 m
m

11
50
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m

SABA Q1.2–LIN.2 obj. č. SE.04.15.19–100
Nerezový senzorový sprchovací panel ze snímaním približení ruce  
/funkce START–STOP a se snímaním přitomnosti osoby/. S chromo-
vanou sprchovací hlavicí SP–1 (7 l/min.). Povrch matný broušený. 
Nastavení teploty termostatickým směšovačem. Automatické řazeni 
procesu termické dezinfekce a vyhodnocení termické dezinfek-
ce. Možnost řazení do síte pomoci SNS-MLU-12V-6LIN-EXP-GSM. 
Kompletní s elmag. ventilem, propojovacími hadicemi a upevňovací 
sadou. Napájení 12 V DC.

Zvláštní příslušenství
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– LSW–1 obj. č. SE.19.00.30–000
– LIN REPEATER–1 obj. č. SE.09 .05 .25 –000
– SNS-MLU-12V-6LIN-EXP-GSM obj. č. SE.19.00.19-000
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Charakteristika
• LIN kompatibilní
• podomítková armatura 
• úspora vody a energie
• vysoká hygiena
• nerezové provedení
• komfort obsluhy
• oboustranná komunikace s DO–5.1

Popis činnosti
Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení 
vody je standardně nastavená na cca 23s (možno nastavit na 3až 83 
s – pomocí DO–5.1), nebo opětovným přiblížením ruky do zóny sní-
mání v průběhu tečení vody lze sprchu zastavit. Když osoba odstoupi 
ze zóny dosahu předtím než uplyne čas (standardně cca 23 s), voda 
se rovněž vypne. Teplota vody se nastavuje pomocí termostatického 
směšovače. Zařízení udržuje stálou teplotu vody a zabezpečuje ochra-
nu osob před opařením. Sprcha je doplnňená o BYPAS. který umožní 
automatickou termickou desinfekci. Funkci hygienického proplacho-
vaní a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového 
ovladače DO–5.1. Možnost řazení do síte s řízením a vyhodnocovaním 
hygienického proplachu a termické desinfekce.

Základní údaje
– dosah:  cca 70 cm snímání osoby
 cca 5 cm na snímání od ruky
– napájení: 12 V DC
– max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. 
 pri termické dezinfekci
– tlak vody 0,05–1,0 MPa
– čas tečení vody: cca 23 s (nastavitelný 10–70 s)

Zvláštnosti
– hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
– trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
– přednastavené na 72hod. a 30sek.
– možnost aktivace automatické termické dezinfekce
– úspora vody počas termické dezinfekce
– cez LIN kábel možná zmena softveru

Rozměry
– kryt: 240 x 240 x 14 mm (v x š x h)
– připojovací rozměry: R1/2"

automatické ovládání pro sprchy

SABA R1.2–LIN.2

SABA R1.2–LIN.2 obj. č. SE.04.15.46–000
Nerezové senzorové podomitkové zařizení ze snimanim približení ru-
ce /funkce START-STOP a se snímaním přitomnosti osoby/. Nastavení 
teploty termostatickým směšovačem. Automatické řazeni procesu 
termické dezinfekce a vyhodnocení termické desnfekce. Možnost řa-
zení do síte pomoci SNS-MLU-12V-6LIN-EXP-GSM.  Kompletní s elmag. 
ventilem, propojovacími hadicem, a upevňovací sadou. Napájeni 12V 
DC. Výrobek se dodáva bez montážni sady SABA R1.2M.

Zvláštní příslušenství
– SP 1 sprchová růžice obj. č. SE.07 .04 .01 –000
– SP 3 sprchová růžice obj. č. SE.07 .08 .01 –000
– dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02 .12 –210
– dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02 .07 –110
– montážni sada SABA R1.2-M  obj. č. SE.04 .15 .43 –000
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Charakteristika
• síťový sanitární systém LIN
• řídící jednotka CLC s expandérem 

a komunikačním modulem GPRS/SIM
• pro sprchy s komunikační sběrnicí LIN –  max. 84 ks (SLU)
• s expandérem pro armatury s externím bezpotenciálovým 

vstupem – max. 36 ks (SEU)
• prodloužení sběrnice možné několika opakovači – LIN Repeater-1
• program WEB Manager pro správu systému sanitární sítě

SNS-MLU-12V-6LIN-EXP-GSM obj. č. SE.19.00.19-000
Řídící jednotka CLC s expandérem a komunikačním modulem GPRS 
pro sprchy s komunikační sběrnicí LIN, s expandérem pro armatury 
s externím bezpotenciálovým vstupem. Program WEB Manager pro 
správu systému sanitární sítě.

Zvláštní příslušenství
– LSW–1 obj. č. SE.19.00.30–000
– LIN REPEATER–1 obj. č. SE.09 .05 .25 –000

Zvláštnosti
– tisk/export do pdf – protokol souhrnných informací o termických 

nebo hygienických propláchnutí pro potřebu jejich archivace
– LIN komunikace, třívodičové propojení

centrální řídící jednotka LIN (CLC)                                                                 

SNS-MLU-12V-6LIN-EXP-GSM                    

Príklad pripojenia USB Príklad pripojenia GPRS
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Popis činnosti
SNS-MLU prostřednictvím LIN - sběrnice spojuje, řídí a vyhodnocuje 
sprchy s LIN připojením a armatury s EXT vstupem v jednom systému 
jako celku při ponechání jejich autonomní činnosti. Umožňuje řízení 
a kontrolu termické dezinfekce a hygienického proplachu (manuální, 
externí). Dále komunikuje pomocí Web Manageru s uživatelem a se 
správcem přes USB rozhraní nebo prostřednictvím GPRS modulu se 
SIM kartou, buď lokálně nebo na dálku. Web Manager poskytuje:
– podrobný přehled konfigurace celého systému - nastavení časo-

vačů pro hygienický a termický proplach
– funkci virtuálního dálkového ovladače pro nastavení parametrů SLU
– souhrnné informace o termickém nebo hygienickém proplachu 
– podrobné informace o termickém nebo hygienickém proplachu
– statistický modul pro odhad spotřeby vody a sledování počtu
– cyklů ventilů SNS-MLU disponuje na dveřích skříně jednoduchým 

manuálním ovládáním ke spuštění procesů s indikací stavů. 
– zabezpečené jsou přepínačem na klíč. Zvláštním příslušenstvím dle 

potřeby projektu jsou LIN REPEATER-1 na prodlužování sběrnice (+ 
40m) ks, max. 2 ks /na větev a lokální vypínače větví s klíčem LSW-1 
pro service.

Základní údaje
– max. počet větev 6
– váha/rozměry/krytí: 14,4 kg / 460x415x136mm / IP42
– max. délka kabelu pro LIN větev: 40m (120m – 2x LIN REPEATER)
– max. délka kabelu pro EXT větev: 120m 
– vstupní jmenovité napětí: 100-240V AC/50-60Hz
– vstupní jmenovitý proud: 1,6A (při 230V AC)
– účinnost: 88%
– připojení: 3 x 1,5 mm2
– výstupní napětí: 12V DC (nastavitelné 10,8 - 13,8V)
– max. výstupní proud 6x LIN větev: 4,5A (při 12V DC)
– max. výstupní proud 6x EXT větev: 4,5A (při 12V DC)
– max. zvlnění: 120 mVpp (při 20MHz)
– připojení: 3M Scotchlok 314 series, 3 x 1,5 mm2, 4 x 1,5 mm2
– digitální připojení: USB2.0-miniUSB cable M / M, 2,0m

Súhrnné informácie 
o termickom 

alebo hygienickom 
preplachu

Podrobné informácie 
o termickom 

alebo hygienickom 
preplachu
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LSW–1 obj. č. SE.19.00.30–000

Lokální vypínač, zvláštní příslušenství 
ke SNS–MLU–12V–6 LIN–EXP–GSM

Popis činnosti
Slouží na odpojení řídícího systému od skupiny sprch (servis, údržba, 
čištění).

Základní údaje
– světelná signalizace 
– klíčový vypínač pro zajištení

Rozměry
– rozměr: 120 x 80 x 56 mm (d x š x h)

lokální vypínač LIN

prodloužovač zběrnice LIN

LSW–1

LIN REPEATER–1

LIN REPEATER–1 obj. č. SE.19.00.25–000
Prodloužovač zběrnice k SNS–MLU–12V–6 LIN–EXP–GSM.

Popis činnosti
Slouží na prodloužení zběrnice o dalších 40 m.
Max. počet LIN REPETER–1 pro jednou větev 2 ks, to značí max. délku 
120 m.

Rozměry
– rozměr: 56 x 27 x 20 mm (d x š x h)

Zvláštnosti
– nutnost dodržtet směrové zapojení (může dojít k zničení kontroleru)



automatické splachovací zařízení

optoelektronické
– podomítkové

– snímaní osob

– zónové snímaní
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• inteligentní rozpoznávání
• světelné funkce

Popis činnosti
Zařízení optoelektronicky snímá okolí ve čtyřech zónách před zaří-
zením. Podle nastavení a výběru uživatele se rozhoduje o provedení 
spláchnutí / malý, velký, auto /. Je možnost výběru barvy světelné 
signalizace. Světelnou uvítací funkci lze na zakázku individuálně, gra-
vírováním upravit na míru.

Základní údaje
– dosah:  zóny 5, 50, 80, 140 cm
– čelní panel  kalené sklo, černé podbarvení, se středovým 
 a okrajovým podsvícením 
– rozměry:  160x200x15 mm
– napájení: 6 V DC – 1 ks ASS 4M, ze zdroje ZAS 230A/6DS30C 
 (zvláštní příslušenství)
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslu-

šenství), vybrané funkce - uvítání, auto splach, barvy, default,  
stop - možnost i ručního nastavení

– zařízení je kompatibilní se splachovacími nádržkami  
SANIT CC-121-S-F0-2V-2C 
(Montážní moduly SANIT 90 721 00 0000 a 90 721 00 T000)

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - doba provozu, počet jednotlivých 

spláchnutí, odstup mezi spláchnutím, denní průměry atd.
– možnost autospláchnutí po použití
– možnost hygienického spláchnutí podle nastavení po posledním 

použití
– externí vstup pro hygienický proplach
– kontrolní testování dosahu
– možnost korekce nastavení malého spláchnutí
– nastavení dosahu přivítání

automatické splachovací zařízení

ASS 4M

ASS 4M obj. č. SE.031444-200
Ovládací část bezdotykového splachovacího systému pro WC s op-
toelektronikou, motorickým pohonem a skleněným čelním krytem

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj obj.  č. SE.06 .21 .31 -000

ZAS 230A/6DS30C pro 1ks ASS 4M
– dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE.09 .02 .12 -210

ASS 4M 
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• inteligentní rozpoznávání
• automatický výběr splachování
• možnost napájení z baterie nebo ze síťového zdroje

Popis činnosti
Zařízení optoelektronicky snímá okolí ve čtyřech zónách před zaří-
zením. Podle nastavení a výběru uživatele se rozhoduje o provedení 
spláchnutí / malý, velký, auto /. Je možnost výběru barvy světelné 
signalizace. Světelnou uvítací funkci lze na zakázku individuálně, gra-
vírováním upravit na míru.

Základní údaje
– napájení: napájení ze zdroje 230VAC/6 V DC
 (zvláštní příslušenství) –  ASS 6Mi
 napájení z baterií 4x 1,5V LR14 – ASS 6M
 u bateriové verze jsou některé světelné 
 funkce omezené.
– dosah:  zóny 5, 50, 65, 80, 140 cm
– čelní panel  bílý, odolný plast s černým průzorem 
 pro snímání a světelnou signalizací. Manuální
 bílé tlačítko pro ruční ovládání
– rozměry:  145x202x8 mm
– na požádání a za příplatek jsou možné i jiné barevné  

a materiálové verze
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslu-

šenství), vybrané funkce - uvítání, auto splach, barvy, default,  
stop - možnost i ručního nastavení

– zařízení je kompatibilní se splachovacími nádržkami  
SANIT CC-121-S-F0-2V-2C 
(Montážní moduly SANIT 90 721 00 0000 a 90 721 00 T000)

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - doba provozu, počet jednotlivých 

spláchnutí, odstup mezi spláchnutím, denní průměry atd.
– možnost nulování počítadel
– možnost autospláchnutí po použití
– možnost hygienického spláchnutí podle nastavení po posledním 

použití
– externí vstup pro hygienický proplach
– kontrolní testování dosahu
– nastavení dosahu přivítání

automatické splachovací zařízení

ASS 6M, ASS 6Mi

ASS 6M obj. č. SE.03.10.52-000
Ovládací část bezdotykového splachovacího systému pro WC s bílým 
plastovým krytem SANIT INEO BRIGHT, s optoelektronikou a motoric-
kým pohonem. S pouzdrem baterie a 4 x LR14 bateriemi.

ASS 6Mi obj. č. SE.03.10.52-100
Ovládací část bezdotykového splachovacího systému pro WC s bílým 
plastovým krytem SANIT INEO BRIGHT, s optoelektroniky a motoric-
kým pohonem. Určeno pro napájení ze síťového zdroje ZAS 230A / 
6DS.30C pro 1ks ASS 6Mi (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– napájecí zdroj obj.  č. SE.06 .21 .31 -000

ZAS 230A/6DS30C pro 1ks ASS 6Mi
– dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE.09 .02 .12 -210
– elektronické tlačítka obj.č. SE.03 .10 .50 -000

pro velký/malý splach ETL.2-ASS-MOT 6
– rozbočovač 5-pinový YR-3 MOT 6 obj.č. SE.14 .00 .22 -000
– kabel 200cm 5-pin / 3 x WAGO obj.č. SE.14 .00 .23 -000

pro tlačítka na madle RAPP5K3-200
– rozbočovač 5-pin / 2-pin ext. splach z RS obj.č. SE.14 .00 .24 -000

ASS 6M, 6Mi
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• nezávislost splachování na tlaku vody

Popis činnosti
Zařízení registruje osobu jakmile je v zóně snímání min. 14 s. Po cca 
4 s po opuštění zóny snímání optoelektronika aktivuje mechaniku, 
která zabezpečí spláchnutí. Zachovaná funkce mechanického tlačítka 
je výhodná při výpadku napájecího napětí a při úklidu. Zařízení TL 
reagují přiblížení rukou do zóny snímaní. 

Základní údaje
– dosah: 55 cm, TL – 5 cm
– napájení: 6 V, ZAS 230A/6DSC, ZAS 230A/6DS30C
  možnost připojení 1 ks ASS
– nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO–2
– zařízení je určeno do vybraných splachovacích zařízení SANIT:  

montážní modul SANIT CC–121–S–FO–2V–2C  
(není součastí dodávky)

Zvláštnosti
– možnost kombinace optoelektrického a elektrického tla  čít kového 

splachování, resp. vícero tlačítkových splachování pomocí Y–ko-
nektoru

– nastavitelný automatický hygienický proplach od posledního pou-
žití v cyklu od 12 do 108 hod.

max. 55 cm

Montážní modul SANIT

68°

ASS 3M obj. č. SE.03.10.08–000
Automatický splachovač WC s motorovou častí, optickou hlavou s tla-
čítkem a plastovým krytem S703 se snímaním osoby.

ASS 3M TL obj. č. SE.03.10.18–000
Automatický splachovač WC s motorovou častí, optickou hlavou s tla-
čítkem a plastovým krytem S703 se snímaním rukou.

ASS 3MN obj. č. SE.03.10.09–000
Automatický splachovač WC s motorovou častí, optickou hlavou s tla-
čítkem a nerezovým krytem S705 se snímaním osoby.

ASS 3MN TL obj. č. SE.03.10.19–000
Automatický splachovač WC s motorovou častí, optickou hlavou s tla-
čítkem a nerezovým krytem S705 se snímaním rukou.

Zvláštní příslušenství
– ZAS 230A/6DSC pro 1 ks ASS obj. č. SE.06 .21 30. –000
– ZAS 230A/6DS30C pro 1 ks ASS obj. č. SE.06 .21 .31 –000
– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
– Y–konektor obj. č. SE.14 .00 .03 –000
– dálkový ovládač DO–2 obj. č. SE.09 .02 .04 –000
– dálkový ovládač DO–2U obj. č. SE.09 .02 .07 –000

automatické splachovací zařízení
ASS 3M, ASS 3M TL
ASS 3MN, ASS 3MN TL

| ASS 3M
| ASS 3M TL

| ASS 3MN
| ASS 3MN TL



speciální zařízení

– dávkovače

– kompakty
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Charakteristika
• vysoká hygiena a komfort
• antivandalní nerezová konstrukce
• jednoduchá obsluha a montáž
• napájení 6V baterií nebo zdrojem 6V DC
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1
• odkapový podnos a nerezový stojan ve zvláštním příslušenství

Popis činnosti
Dávkovač je určen k bezdotykovému dávkování tekutého mýdla nebo 
dezinfekčního prostředku. Po vložení ruky do zóny snímání zařízení 
nadávkuje jednu dávku náplně. Dosah snímače je cca 6 cm.
Přednastavená dávka trvá 0,75 sekund, což odpovídá přibližně obje-
mu 1 ml v závislosti na viskozitě kapaliny.
Zařízení je pevné konstrukce s výklopným krytem z nerezového 
vnějšího materiálu, uzamykatelný klíčem, se snímačem uzamčení, 
vhodným i pro poloveřejné použití.

Základní údaje
Signalizace LED:
– sejmutí ruky (2 x blik)
– docházející baterie (1 x blik, po 2 sekundách)
– vybité baterie (1 x blik každou sekundu do úplného vybití baterie)
– množství náplně je možné kontrolovat přes průzor na čelním krytu.
– výrobek je nastavený z výroby. Úpravy parametrů jako je dosah 
čidla, čas tečení náplně, automatický proplach při nepoužívání proti 
zaschnutí a sledování činnosti zařízení jako je čas používání a počet 
cyklů je možné dálkovým ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslušenství).
– upevnění na stěnu, šrouby a hmoždinkami (Součást dodávky).

optoelektronický bezdotykový dávkovač
OED-UN-01
OED-UN-02

OED-UN-01 obj.č.: SE. 23.00.02-000
– bateriová varianta s pouzdrem baterie 6V DC, bateriemi 4 x 1,5V 
C (LR14). Životnost baterií cca 50 000 cyklů při nastavení dávky 0,75 
sekund.
Objem nádrže 1 litr.

OED-UN-02 obj.č.: SE. 23.00.03-000
– zdrojová varianta, bez napájecího zdroje (volitelné zvláštní příslušen-
ství). Objem nádrže 1,5 litru.

Zvláštní příslušenství
– odkapový podnos  OD-01 obj.č. SE. 23 .00. 06 -000
– nerezový stojan 120 cm ST-1 obj.č. SE.23 .00. 07 -000
– zdroj podomítkový 230V, 50Hz/6V DC obj.č. SE.06 .21 .31 -020

ZAS 230A/6DS.30C
– zdroj zásuvkový 230V, 50Hz/ V DC obj.č. SE. 06 .21 .34 -010

ZAS 230A / 6ST.1
– prodlužovací kabel 3m obj.č. SE. 14 .00. 25 -000

RAPPKAB-1L300
– dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE. 09.02.12-210
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Charakteristika
• celonerezové matné provedení
• výška sloupu 180cm
• s dávkovačem dezinfekčního   prostředku
• se zásobníkem skládaných  papírových  utěrek
• s výklopným odpadkovým  košem na papír
• vysoká hygiena a komfort
• antivandalní konstrukce
• jednoduchá obsluha
• napájení 6V baterií nebo zdrojem 6V DC
• nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1

Sestávající
– z optoelektronického dávkovače dezinfekčního prostředku 

OED-UN-01 nebo OED-UN-02 s okapovým podnosem
– z výklopného odpadkového koše na papír, s krytým uchycením pytle.  

Rozměr: 490 x 400 x 205 mm
– z uzamykatelného zásobníku skládaných papírových ručníků, ob-

jem 300 - 400 kusů, podle provedení a skládání.  
Rozměr: 355 x 275 x 112 mm

Popis činnosti
Dávkovač je určen k bezdotykovému dávkování tekutého mýdla nebo 
dezinfekčního prostředku.
Po vložení ruky do zóny snímaní zařízení nadávkuje jednu dávku nápl-
ně. Dosah snímače je cca 6cm.
Přednastavené dávka trvá 0,75 sekund, což odpovídá přibližně obje-
mu 1 ml v závislosti na viskozitě kapaliny.
Zařízení je pevné konstrukci s výklopným krytem z nerezového 
vnějšího materiálu, uzamykatelný klíčem vhodným i pro poloveřejné 
použití.

Základní údaje
Signalizace LED:
– sejmutí ruky (2 x blik) – docházející baterie (1 x blik, po 2 sekundách)
– vybité baterie (1 x blik každou sekundu do úplného vybití baterie)
– množství náplně je možné kontrolovat přes průzor na čelním krytu
– výrobek je nastavený z výroby
– úpravy parametrů jako je dosah čidla, čas tečení náplně,  

automatický proplach při nepoužívání proti zaschnutí a sledování-
činnosti zařízení jako je čas užívání a počet cyklů je možné dálko-
vým ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslušenství)

– možnost upevnění k podlaze.

KSD-01 obj.č.: SE. 23.00.04-000
Dezinfekční sloup, bateriová varianta 6V DC s pouzdrem baterie, ba-
teriemi 4 x 1,5V C (LR14).
Životnost baterií cca 50 000 cyklů při nastavení dávky 0,75 sekund. 
Objem nádrže 1 litr.

KSD-02 obj.č.: SE. 23.00.05-000
Dezinfekční sloup, napájení 6V DC, bez napájecího zdroje (volitelné 
zvláštní příslušenství).
Objem nádrže 1,5 litru, s prodlužovacím kabelem 3 m..

Zvláštní příslušenství
–zdroj podomítkový 230V, 50Hz/6V DC obj.č. SE 06.21.31-020

ZAS 230A / 6DS.30C
–zdroj zásuvkový 230V, 50Hz/6V DC obj.č. SE  06.21.34-010

ZAS 230A / 6ST.1
–dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE. 09.02.12-210

volně stojící dezinfekční sloup
KSD-01
KSD-02

KSD-01, KSD-02

OED-UN 0x
+ ST-01

KSD-01, KSD-02

OED-UN 0x
+ ST-01
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• kompaktní prostorové a funkční řešení
• ambientní a uvítací osvětlení
• jednoduchá stavební příprava a montáž

Popis činnosti
Zařízení v celonerezové nástěnné verzi, v bílé barvě RAL 9016, s naleš-
těným nerezovým zrcadlem nabízí kompaktní řešení bezdotykového 
mytí rukou spolu s dávkováním tekutého mýdla a výkonným sušením 
rukou. Optoelektronické snímání přítomnosti rukou určuje spouštění 
jednotlivých funkcí. Funkčnost je řízena elektronicky. Elektronika za-
jišťuje i vzájemné blokování zařízení, parametrizaci jakož i přístup ke 
statistickým údajům provozu zařízení.

Základní údaje
– dosah:  cca 10 cm, uvítání cca 60 cm
– rozměry: 600 x 900 x 227 mm
– magnetický zámek dveří
– napájení: 230V, 50Hz
– nastavení parametrů a ovládání funkcí dálkovým ovladačem 

DO–5.1 (zvláštní příslušenství), např.: nastavení světel, stop, nulo-
vání počítadel, default hodnoty, testy, dosahy, hygienický proplach, 
proplach proti zaschnutí,

– doporučený tlak vody 1 - 5 bar, průtok 2,8 l/min
– automatické nastavení dosahu
– nastavení dávky mýdla
– nastavení rychlosti teplého vzduchu vysoušeče 75 - 100 m/s, 

příkonu 350 - 700 W. Ohřívací článek 900 W. Doba sušení méně  
než 15 sek při plném výkonu 1600 W.

– auto vypnutí vysoušeče po 60 sek.

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - doba provozu, čas svícení, čítače 

cyklů, aktuální dosah, hygienické proplachy, čas dávkování atd.
– bílý, kalený skleněný panel s podsvícenými piktogramy
– možnost gravírování podsvíceného loga na míru
– auto vypnutí vody při trvalém překážce v dosahu
– snímání a signalizace náplně mýdla
– odkládací prostor pro rezervní náplň
– možnost hygienického splachnutí  podle nastavení po posledním použití
– příprava pro termickou dezinfekci
– kontrolní testování dosahů

bezdotykové zařízení na mytí rukou

KOMPAKT 3v1E s elektrickým vysoušečem

Kompakt 3v1E s el. vysoušečem obj. č. SE .027119-000
Kompaktní celonerezové sanitární zařízení –  dávkovač mýdla, vo-
dovodní baterie, el. vysoušeč rukou – v bílé práškové barvě RAL 
9016, s naleštěným nerezovým zrcadlem, bezdotykové, elektronicky 
ovládané. Změna parametrů a provozní statistika přístupná dálkovým 
ovladačem DO-5.1 (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství
– dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE.09 .02 .12 -210

KOMPAKT 3v1
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Charakteristika
• vysoká hygiena
• komfort obsluhy
• vysoká spolehlivost
• kompaktní prostorové a funkční řešení
• ambientní a uvítací osvětlení
• jednoduchá stavební příprava a montáž

Popis činnosti

Zařízení v celonerezové nástěnné verzi s naleštěným nerezovým 
zrcadlem nabízí kompaktní řešení bezdotykového mytí rukou spolu 
s dávkováním tekutého mýdla a zásobníkem papírových utěrek. 
Optoelektronické snímání přítomnosti rukou určuje spouštění jed-
notlivých funkcí. Funkčnost je řízena elektronicky. Elektronika zajišťuje 
i parametrizaci jakož i přístup ke statistickým údajům provozu zařízení.

Základní údaje
– dosah:  cca 10 cm, uvítání cca 60 cm
– rozměry: 600 x 900 x 227 mm
– magnetický zámek dveří
– napájení: 230V, 50Hz
– nastavení parametrů a ovládání funkcí dálkovým ovladačem 

DO–5.1 (zvláštní příslušenství), např.: nastavení světel, stop, nulo-
vání počítadel, default hodnoty, testy, dosahy, hygienický proplach, 
proplach proti zaschnutí,

– doporučený tlak vody 1 - 5 bar, průtok 2,8 l/min
– automatické nastavení dosahu
– nastavení dávky mýdla
– rozměry skládaných papírových ručníků 229 x 213 mm
– kapacita zásobníku cca 375 kusů utěrek
– vnitřní rozměr zásobníku 229 x 119 mm

Zvláštnosti
– archivace provozních statistik - doba provozu, čas svícení, čítače 

cyklů, aktuální dosah, hygienické proplachy, čas dávkování atd.
– bílý, kalený skleněný panel s podsvícenými piktogramy
– možnost gravírování podsvíceného loga na míru
– auto vypnutí vody při trvalém překážce v dosahu
– snímání a signalizace náplně mýdla
– snímání a signalizace náplně zásobníku utěrek
– odkládací prostor pro rezervní náplň
– možnost hygienického splachnutí  podle nastavení po posledním použití
– příprava pro termickou dezinfekci
– kontrolní testování dosahů

bezdotykové zařízení na mytí rukou

KOMPAKT 3v1P se zásobníkem papírových utěrek

Kompakt 3v1P se zásobníkem papírových ručníku
 obj. č. SE .027119-100
Kompaktní celonerezové sanitární zařízení - dávkovač mýdla, vodo-
vodní baterie, zásobník papírových ručníků - v bílé práškové barvě RAL 
9016, s naleštěným nerezovým zrcadlem, bezdotykové, elektronicky 
ovládané. Změna parametrů a provozní statistika přístupná dálkovým 
ovladačem DO-5.1  (zvláštní příslušenství).

Zvláštní příslušenství

– dálkový ovladač DO-5.1 obj.č. SE.09 .02 .12 -210

KOMPAKT 3v1



příslušenství

 – napájecí zdroje

 – sprchové výtoky

 – dálkové ovládání
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Charakteristika
• příslušenství
• zdroj bezpečného napětí
• plastová krabice
• síťový vypínač
• LED signalizace

Základní údaje
– vstup: 230 V, 50 Hz
– výstup: 12 V~, max. 50 VA – ZAS 50/12t
 
– ZAS 50/12t – vypínač
 – signalizace zapnutí – LED
 – krytí IP40
 – pojistka T5A

Zvláštnosti
– ZAS – doporučená montážní poloha cca 2,25 m  

nad podlahou.

Rozměry
– ZAS: 114 x 114 x 58 mm

ZAS 50/12t obj. č. SE.06.21.21–000
– napájecí zdroj 230 V, 50Hz/12V AC, 50 VA

napájecí zdroj

ZAS 50/12t
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Charakteristika
• příslušenství
• zdroj bezpečného napětí  

s napájením 6–7 V DC
• plastová krabice

Základní údaje
– vstup: 230 V/50 Hz
– výstup: 6–7 V DC

Popis činnosti
Transformátor se používá např. na napájení 1 ks pi soá rových splacho-
vačů s napájením 6 V, nebo na napájení 1 ks ASS 3M, nebo na napájení 
1–3 kusů WBS.B.
 

Nesmí se používat pro sprchové zařizení.

Rozměry
– 66 x 60 x 49 mm

ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06.21.30–000
– napájecí zdroj 230 V, 50Hz/6 V DC
– zásuvní do montážní krabice APIS 6, 6-5M

napájecí zdroj

ZAS 230A/6DSC
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Charakteristika
• zdroj bezpečného napětí pro spotřebiče s napájením 6 V, DC s přís-

lušenstvím

Základní údaje
– vstup: 230 V/50 Hz
– výstup: 6 V DC
– rozměry zdroje: 58,5 x 45 x 19,8 mm
– rozměry krabice: o 72 x 72 mm

Popis činnosti
Transformátor se používá pro napájení max. 5 ks pisoárových snímačů 
nebo 3 ks WBS armatur s napájením 6 V DC (nutno dokou pit konek-
tory RAPP 600/2F), anebo pro napájení 1 ks ASS 3M. Výrobky SABA 
– možnost napájení max. 3 kusy. Krabice napájecího zdroje musí být 
umístněná mimo zóny sprcho vací vany a umývacího prostoru, dle 
normy STN 33 2000–7–701.

napájecí zdroj

ZAS 230A/6DS.30C

SCHEMA ZAPOJENÍ

6 V=

| ZAS 230A/6DS.30C

1 – ZAS 230A/6DS30C
2 – napájené zařízení
3 – připojovací vodič s konektorem

ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06.21.31–020
Napájecí zdroj v plastovém pouzdře s kabelem, na vstupe s WAGO 
svorkami, na výstupe s RAPP konektorem, montážní krabicí a víčkem 
montážní krabice.

ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06.21.46–100
Napájecí zdroj v plastovém pouzdře s kabelem, na vstupe a výstupe 
s WAGO svorkami, montážní krabicí a víčkem montážní krabice.

Zvláštní příslušenství
– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
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Charakteristika
• příslušenství
• zdroj bezpečného napětí
• plastová krabice

Základní údaje
• ZAS 230/6ST.1
– vstup: 230 V, 50 Hz
– výstup: 6 V DC
• ZAS 230A/12A.1, ZAS 230A/12A.2
– vstup: 230 V, 50 Hz
– výstup: 12 V~

Popis činnosti 
ZAS 230/6ST.1
Adaptér se používá pro napájení max. 1 ks pisoárových snímačů 
nebo 1 ks WBS armatur s napájením 6 V DC, anebo pro napájení 1 ks 
ASS 3M. Nesmí se používat pro sprchové snímače, kde je možnost 
přímého zaplavení vodou!!!
ZAS 230A/12A.1, ZAS 230A/12A.2
Adaptér se používá pro napájení max. 1 ks pisoárového snímače nebo 
1 ks WBS armatury s napájením 12 V~.

Rozměry
– adaptér ZAS 230/6 ST.1: 26 x 50 x 60 mm (v x š x h)
– adaptér 230V/12 V: 72 x 56 x 67 mm

| ZAS 230/6ST.1

| ZAS 230A/12A.2

napájecí zdroj
ADAPTÉR ZAS 230A/6ST.1 
ADAPTÉR ZAS 230A/12A.1 | ADAPTÉR ZAS 230A/12A.2

ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06.21.34–010
Napájecí zdroj 6 V DC s kabelem 190 cm, ukončeným RAPP konek-
torem.

ZAS 230A/12A.1 obj. č. SE. 06.21.32–900
Napájecí zdroj 12 V s kabelem 250 cm, na připojení do svorkovnice.

ZAS 230A/12A.2 obj. č. SE. 06.21.34–900
Napájecí zdroj 12 V s kabelem 55 cm, ukončený RAPP konektorem.

Zvláštní příslušenství
– konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00 .01 –900
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PB–1 obj. č. SE.06.21.17–900
Plastové pouzdro pro baterii CR–P2, ukončené RAPP konektorem.

ZAS 24 AD/6D obj. č. SE.06.21.39–000
Adaptér napájecího napětí z 12 V ÷ 24 V  AC/DC na 6 V DC s připojo-
vacími kabeli s RAPP konektorem. 

Charakteristika
• Jednoduché přispůsobení existujícího napájecího napětí na 6 V DC.

Základní údaje
– adaptér napájecího napětí z 12 V ÷ 24 V  AC/DC na 6 V DC. 

Rozměry
– 27 x 20 x 56 mm (v x š x d)

Bateria 6 V CR P2 obj. č. SE.06.16.01–000
Lítiová 6 V bateria pre napájanie 6 V zariadeni.
Zmena dodavatele vyhrazena.

PB–3S  obj. č. SE.06.21.16–900
Plastové pouzdro pro 4 ks baterie C–LR–14, ukončené RAPP konek-
torem.

10

ZAS 24AD/6D
obj.č. 06.21.39-000

- adaptér napájacieho napätia
- z 9V ÷ 24V AC/DC na 6V DC

64,20 €

PB1
obj.č. 06.21.52-000

- púzdro batérie pre CRP2 
- so suchým zipom

23,76 €

ZAS 230A/6DSC
obj.č. 06.21.30-000

- napájací zdroj 230V/6V
- so zásuvným konektorom

58,84 €

RAPP 600/2F
obj.č. 14.00.01-900

- pripojovací dvojpolový konektor RAP
- kábel 600 mm

6,09 €

SP1
obj.č. 07.04.01-000

- nastaviteľná sprchová hlavica
- prietok 7 l/min, pripojenie G 1/2“

- dĺžka výtoku 70 mm

82,94 €

DO 2
obj.č. 09.02.04-000

- diaľkový ovládač
- pre nastavenie parametrov senz. zariadení

64,68 €

DO 5.1
obj.č. 09.02.12-210

- diaľkový ovládač
- pre nastavenie parametrov sezn. zariadení

- načítanie stavu a diagnostiky

149,38 €

AQUA 751
obj.č. 2000065932

- pevná sprchová hlavica
- prietok 9 l/min

81,00 €

PURE0025
obj.č. 2000111051

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 15
- prietok 38 l/min pri tlaku 3 bar

90,36 €

PURE0026
obj.č. 2000111052

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 20
- prietok 49 l/min pri tlaku 3 bar

110,00 €

PURE0027
obj.č. 2000111053

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 25
- prietok 84 l/min pri tlaku 3 bar

298,57 €

PURE0028
obj.č. 2000111054

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 32
- prietok 107 l/min pri tlaku 3 bar

746,43 €

PURE0029
obj.č. 2000111055

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 40
- prietok 201 l/min pri tlaku 3 bar

337,50 €

PURE0030
obj.č. 2000111056

- termostatický zmiešvací ventil
- DN 50
- prietok 230 l/min pri tlaku 3 bar

778,57 €

NAPÁJACIE ZDROJE A PRÍSLUŠENSTVO

ZAS 50/12T
obj.č. 06.21.21-000

- napájací zdroj 230V/12 V

76,00 €

TR8
obj.č. 06.21.21-000

- napájací zdroj 230V/12V
- rozmer 66 x 60 x 49 mm

56,74 €

TR6
obj.č. 06.21.05-001

- napájací zdroj 230V/12V
- zásuvný pre APIS 6

55,60 €

ZAS 230A/6DS3.1
obj.č. 06.21.40-000

- napájací zdroj 230V/6V
- v krabici s RAP

58,54 €

ZAS 230/6 ST.1
obj.č. 06.21.34-010

- napájací zdroj 230V/6V
- dĺžka kábla 2,4 m, RAP adaptér

33,36 €

ZAS 230A/12A.1
obj.č. 06.21.32-900

- napájcí zdroj 230V/12V AC
- zásuvkový, RAP adaptér

48,58 €

ZAS230A/12A.2
obj.č. 06.21.34-900

- napájací zdroj 230V/12V AC
- závuskový so svorkovnicou

42,26 €

CRP2 6VLi
obj.č. 06.16.01-000

- líthiová 6V batéria pre napájanie senzorov

16,43 €

napájecí zdroj
CR P2, PB–1, PB–3S
ZAS 24AD/6D
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– hlavica s malým vyložením
– odolná voči zanesení

Charakteristika
• příslušenství k automatickým sprchám

Základní údaje
– průtok: SP 1, SP 3: cca 7 l/min.
– SP 1 – směrově nastavitelná

Zvláštnosti
SP – 1, 3 malý rozměr, robustní, krátky tvar 
 – antivandalní 

– komplet s krycí rozetou.

Rozměry
– délka SP 1: cca 70 mm
 SP 3: cca 60 mm
– připojení: G 1/2"

SP 1 obj. č. SE.07.04.01–000
SP 3 obj. č. SE.07.08.01–000

sprchové výtoky
SP 1
SP 3

| SP 3

| SP 1
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VTK-03-120 obj.č.SE.07.20.22-000
Výtok P2, P3, 120mm
S dorazem, perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-03-160 obj.č.SE.07.20.20-000
Výtok P2, P3, 160mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-03-200 obj.č.SE.07.20.21-000
Výtok P2, P3, 200mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-PR-120 obj.č.SE-07.20.15-000
Výtok násuvný, priamy, 120mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-PR-170 obj.č.SE.07.13.01-000
Výtok násuvný, priamy, 170mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-OH 120 obj.č. SE.07.20.18-000
Výtok násuvný, ohnutý, 120mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-OH-170 obj.č.SE.07.20.19-000
Výtok násuvný, ohnutý , 170mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-05-185 obj.č.SE.07.2024-000
Štandardný výtok, L1, L2, vyloženie 185mm
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

VTK-04-245 obj.č.SE.07.20.23-000
Výtok dvakrát ohnutý, L2, vyloženie 245mm       
S perlátorem a regulátorem průtoku 6 l.

vodovodné výtoky

VTK
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Charakteristika
• nastavení dosahu optiky
• nastavení doby tečení vody
• nastavení hygienického proplachu
• vypnutí a zapnutí zařízení

Popis činnosti
Ovládač slouží na nastavení resp. změnu už z výroby nastavených 
parametrů jednotlivých zařízení typu APIS, WBS, SABA, ASS.

Základní údaje
– dosah: max. 30 cm
– indikace funkčnosti  – LED
– napájení: 2 x 1,5 V alkalické AA
– životnost baterií: cca 2 roky

Rozměry
– 80 x 60 x 25 mm

DO – 2 obj. č. SE.09.02.04–000
Dálkový ovladač pro nastavování parametrů, možnost vypnutí zaříze-
ní, 4–tlačítkový.

DO – 2U obj. č. SE. 09.02.07–000
Dálkový ovladač pro uklízecí servis s funkci START – STOP. Umožňuje 
vypnutí a zapnutí zařízení, 2–tlačítkový.

Nastavení parametrů pro snímače typů:

APIS
– dosah
– doba tečení vody
– předspláchnutí
– citlivosť

WBS
– dosah
– doba tečení vody
– čas spoždění vypnutí
– hygienický proplach – cyklus
 – čas
– termická dezinfekce
– omezení maximálního dosahu

SABA
– dosah
– krátký, dlouhý dosah
– doba tečení vody
– hygienický proplach – cyklus
 – čas
– termická dezinfekce

ASS
– dosah
– doba tečení vody

dálkové ovládání
DO–2
DO–2U

Konkrétní možnosti nastavení parametrů jednotlivých výrobků jsou 
uvedeny v návodu na obsluhu. Způsob nastavení popisuje návod na 
obsluhu DO – 2.

| DO – 2

| DO – 2U
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Charakteristika
• nastavení dosahu optiky
• nastavení doby tečení vody
• nastavení hygienického proplachu
• vypnutí a zapnutí zařízení
• obousměrná komunikace
• víceřádkový displej
• jednoduché ovládání

Popis činnosti
Ovládač slouží na nastavení resp. změnu už z výroby nastavených pa-
rametrů jednotlivých zařízení s elektronikou pro nastavení parametrů 
dálkovým ovladačem DO–5.1.
Nastavování a čtení jsou dané možnostemi ovládaného výrobku.

Základní údaje
– dosah: max. 30 cm
– indikace funkčnosti  – LED
– napájení: 2 x 1,5 V alkalické AA
– životnost baterií: cca 2 roky

DO–5.1 obj. č. SE.09.02.12–210
Dálkový ovladač pro nastavování parametrů, načítání stavu výrobku, 
změna údajů výroku, diagnostifikace výrobku, funkce START – STOP. 

Rozměry
– 118 x 80 x 25 mm

DO–5.1 U obj. č. SE.09.02.07–110
Dálkový ovladač pro uklízecí servis s funkci START – STOP. Umožňuje 
vypnutí a zapnutí zařízení, 2–tlačítkový.

Pri stlačení obou tlačidel současne se přepíná mezi režimami DO–2U 
a DO–5.1U, co je indikované LED.

Rozměry
– 80 x 60 x 25 mm

Konkrétní možnosti nastavení parametrů jednotlivých výrobků jsou 
uvedeny v návodu na obsluhu. Způsob nastavení popisuje návod 
na obsluhu DO – 5.1.

| DO – 5.1

| DO – 5.1U

dálkové ovládání
DO–5.1,
DO–5.1U
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Rozměry
– montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm 
– instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
– připojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnejším závitem

APIS 6-5 M obj. č. SE.10.06.04–021
Montážní sada pro výrobky APIS 6, s přívodem vody z vrchu, vhodná 
pro instalace do předstěnových konstrukcí i pro zazdění s montážní 
krabicí, vstupním a výstupním šroubením, valcovým ventilem, filtrem, 
vymezovacím krytem pro obkla dač ské práce, se zátkou sedla ventilu 
pro instalaci a proplach, držá kem baterie a zdroje, otvorem pro napá-
jení z externího zdroje.

Rozměry
– 180 x 148 x 67 mm (v x š x d)
– G1/2“

STS 0502C obj. č. SE.10.06.07–000
Montážní sada pro APIS 4.1, vhodná pro instalace do předstěnových 
konstrukcí i pro zazdění s montážní krabicí, vstupním a výstupním 
šroubením, mezikusem pro ventil, kulový ventil s filtrem, vymezova-
cím krytem pro obkladačské práce, držákem baterie a zdroje, resp. 
otvorem pro napájení z externího zdroje.

montážní krabice
STS 0502C
APIS 6–5 M



Směrnicí 98/93/EG Rady Evropské unie o kvalitě vody pro použití lidmi byl přijat závazný kvalitativní standard pro člen-
ské státy Evropské unie. Otázka kvality vody je vysoce aktuální i z nových pohledů. Týká se to nejen pitné vody, ale i vody 
pro osobní hygienu, domácí použití (příprava jídel, vaření, čištění především v souvislosti s potravinami). Již platné před-
pisy (např. v Německu VDI 6023, DVGW W551 a v České republice vyhláška č. 252/2004 Sb.) specifikují kromě jiných už 
i maximální povolené koncentrace bakterií legionell. Bakterie Legionella byla poprvé zjištěna v souvis losti s výskytem 
plicních onemocnění na sjezdu amerických legionářů ve Philadelphii v roce 1976. Později bylo rozpoznáno více než 39 druhů 
Legionell bakterií, přičemž druh Legionella pnemophila se podílela na přibližně 90 % infekcí u člověka. 

Legionelly způsobují dva známé druhy onemocnění:
| legionářskou nemoc  s inkubační dobou 2 – 10 dní, která v případě absence adekvátní antibiotické léčby 
 může vést k vážným komplikacím, až k smrti
| horečku Pontiac s inkubační dobou 1 – 2 dny, medikamentozně léčitelnou 
Onemocnění Legionellami se vyznačují symptomy jako jiné bakteriální plicní onemocnění (pneumonie) a bez labora-

torních testů je není možné diagnostikovat. Mnohá antibiotika používaná na léčení běžných bakteriálních pneumonií 
mají jen limitovaný nebo žádný účinek na Legionell bakterie. Počet onemocnění způsobené Legionell bakteriemi je ročně 
v USA cca 10 000 – 20 000 případů, v Německu cca 6 000 – 10 000 případů. Ve skutečnosti je však počet případů vyšší, jen 
v důsledku absence mikrobiologických testů nediagnostikovaných. Infikovaní mohou být všichni, k rizikovým skupinám 
patří lidé s imunodeficitním stavem, pacienti po operacích, s chronickým onemocněním. Riziko zvyšuje alkohol, nikotin 
a vysoký věk (nad 65 let). Onemocnění není časté u dětí. Legionelly se nachází v rozvodech vody. Obsazují hlavně perifé-
rie potrubí společně s jinými mikroorganismy a usazeninami, které umožňují jejich růst. Optimální podmínkou pro jejich 
růst je teplota vody 25 – 42 °C. Infikování je možné vdechnutím vodního aerosolu např. při sprchování, ale u rizikových 
skupin i  při pití vody s koncentrací legionell. Vylučuje se přenos onemocnění z člověka na člověka. Z důvodu jedinečných 
vlastností Legionell bakterií je v praxi nemožné jejich přítomnost v rozvodu, zvlášť v rozvodu teplé vody vyloučit. Všechny 
snahy směřují jen k tomu, udržet mikrobiologickou koncentraci legionell bakterií v akceptovatelné míře (DVGW W551).

Existuje několik postupů dezinfekce:
| chlórování
| termická dezinfekce
| ultra – filtrování
| ultrafialové ozařování
| ionizace mědí a stříbrem
Lokální odberní místa je možné účinne ošetřit mikrofiltraci.
Univerzálními metodami pro celý rozvodný systém se jeví chlórování a termická dezinfekce. Z důvodu relativní necitli-

vos ti Legionell bakterií na dovolené koncentrace che mických dezinfekčních přípravků s obsahem chlóru a  kysličníku 
chlori čitého se tato, nejjednodušší dezinfekce provést nemůže (účinná koncentrace od 10 mg/l, povolená koncentrace pro 
pitnou vodu 0,3 resp. 0,4 mg/l).

O mnoho účinnějším způsobem je celkové zvýšení teploty v rozvodu vody. Při zvýšení na 55°C koncentrace Legionell 
bakterií klesá v průběhu 1 hodiny na třetinu a při teplotě vody nad 60°C jsou bakterie ihned zničené. Zkušenosti ukazují, že 
v praxi existující rozvodné sítě se nedají trvale udržovat v plném rozsahu na této teplotě, zvlášť v případech, kde je nutné 
mít na zřeteli ochranu před opařením např. domovy důchodců, psychiatrické kliniky a nápravně-výchovná zařízení.

Tento problém se ale týká i nemocnic, hotelů, sportovních zařízení, rekreačních a rehabilitačních zařízení. Řešením je 
termická dezinfekce, která spočívá v diskontinuálním postupu přehřátí vody v rozvodu nad 70°C a propláchnutí rozvodu 
při otevřených výstupních armaturách (sprchách, vodovodních bateriích) po dobu min. 3 minut.

Legionell bakterie v rozvodech vody 
a ochrana proti nim



Bezdotykové armatury jsou obzvlášť vhodné na účinnou podporu boje proti legionelám. Jsou programova-
telné a tedy vhodné na realizaci speciálních funkcí, i automatických t.j. ovladatelných z nadřízeného centra.

Termická dezinfekce armatury musí umožnit stav otevření pro cyklus termické dezinfekce a musí být 
odolné proplachové vodě o teplotě vyšší než 70 °C. Týmto požadavkům vyhovují sprchové armatury SABA 
R, SABA Q, SABA P s přemostěním termostatu BYPAS. Ovládání je možné dálkovým ovladačem anebo přes 
vyvedený bezpotencionální vstup, přičemž návrat do původního režimu je automatický po 10 minutách. Z 
bezpečnostních důvodů způsobuje jakékoliv zasnímání v dosahu snímače v období cyklu termické dezinfekce 
jeho okamžité přerušení. Podobné možnosti poskytuje stojánková umyvadlová baterie WBS 2, WBS P2, WBS 
P3, WBS Q4 ve zvláštním provedení s externím bezpotenciálním vstupem.

Hygienický proplach je funkce aktivovatelná dálkovým ovladačem u  všech sprchových a umyvadlových 
baterií. Slouží k pravidelnému proplachování armatury, t. j. odpuštění odstáté vody v potrubí, tím zhoršování 
podmínek pro růst bakterií. 
Není to dezinfekci, ale účinně zabraňuje koncentraci legionell bakterií. Dálkovým ovladačem nebo prostředni-
ctvím externího vstupu je možné nastavit různé parametry, napr. proplach, trvání tečení vody. 
Mikrofiltrace legionell bakterií je instalováná ve sprchovém paneli SABA Q1.2–REXT.1FIL s dvojčinní optoelekt-
ronikou, která využívá maximální účinnost filtra a řídí jeho činnost s ohledem na komfort užívatele. 
Umožňuje kombinaci s hygienic kým proplachem odstaté vody a proplachování filtra. Nastavení parametrů je 
možné dálkovým ovladačem resp. externímy vstupy.

Zařízení s komunikací v systémech   
Senzor vyrábí i některé výrobky podle standartu European Installation Bus, použitelných v systémech řízení 
budov. 
Tato zařízení se vyznačují kromě autonomní funkce i schopností komunikovat s nadřazeným systémem 
podle speciálního protokolu. Dají se s nimi konformě v daném systému ošetřit požadavky mikrobiologické 
hygieny. 
Samostatní kapitolou jsou zařízení s komunikací po sběrnici LIN. Disponují autonomní činností, s možností 
centrálního řízení (SNS-MLU) i řízení z nadřazených systémů řízení budov (GLT). LIN zařízení umožňují 
prostřednictvím Web Manageru programovatelné plánování a časování hygienických funkcí, s protokolová-
ním a archivací harmonogramu jejich průběhu. Díky GSM-Modulu i na dálku.

Výrobky SENZOR
v boji proti Legionell bakteriím








